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Förord	  
Det	  är	  med	  inspiration	  från	  samtal	  kring	  middagsbordet	  denna	  uppsats	  har	  sitt	  ursprung,	  
vilket	  jag	  vill	  tacka	  min	  familj	  för.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  alla	  de	  poliser	  som	  tagit	  sig	  tid	  och	  
ställt	  upp	  på	  mina	  intervjuer.	  Ett	  särskilt	  tack	  vill	  jag	  även	  framföra	  till	  Patrick	  Ungsäter,	  
polismästare	  i	  Södertälje,	  för	  tid	  och	  engagemang.	  	  	  	  

	  

Stockholm	  den	  9	  januari	  2012	  
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”Det	  är	  inte	  bara	  så	  att	  samhället	  fortlever	  genom	  kommunikation	  –	  utan	  man	  kan	  mycket	  väl	  säga	  att	  det	  
existerar	  i	  överföring	  och	  i	  kommunikation”.	  	  

John	  Dewey	  1859-‐1952	  
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BAKGRUND	  &	  PROBLEM:	  Det	  är	  inte	  alltid	  de	  stora	  organisatioriska	  förändringarna	  i	  en	  
verksamhet	  som	  resulterar	  i	  de	  största	  förändringarna.	  Ibland	  kan	  ett	  litet	  beslut	  påverka	  väsentligt	  
mycket	  mer.	  Det	  går	  att	  fråga	  sig	  hur	  beslutsfattandet	  gick	  till.	  I	  en	  beslutprocess	  finns	  oftast	  flera	  
aktörer	  som	  alla	  har	  egna	  intressen	  och	  då	  ett	  beslut	  tas	  krävs	  kommunikation	  och	  förståelse	  för	  vad	  
beslutet	  handlar	  om,	  hur	  det	  tolkas	  och	  vilka	  effekter	  det	  får.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  ett	  visst	  beslut	  
klarar	  av	  processen	  från	  implementering	  till	  effekt	  –	  eller	  vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  det	  inte	  gör	  det?	  	  

SYFTE:	  Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  studera	  hur	  ett	  beslut	  tagits	  samt	  implementerats	  i	  
Södertälje	  polismästardistrikt	  och	  vilken	  effekt	  det	  har	  fått	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  mot	  
bakgrund	  av	  besluts-‐,	  kommunikations-‐	  och	  förståelseteorier.	  

METOD:	  Studien	  bygger	  på	  en	  fallstudie	  som	  gjorts	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  i	  Södertälje	  
polismästardistrikt.	  Studien är av kvalitativ karaktär där den empiriska datan är hämtad från fem stycken 
intervjuer, observationer från ett ärendemöte samt dokument rörande beslutet. Utöver detta har litteratur, 
vetenskapliga artiklar inom det studerade området granskats.	  

SLUTSATS:	  Slutsatsen	  av	  studien	  är	  att	  beslutet	  om	  en	  förändrad	  verksamhetsinriktning	  innehåller	  
framgångsfaktorer	  kopplade	  till	  besluts-‐,	  kommunikations-‐	  och	  förståelseteorier.	  Däribland	  att	  en	  enad	  
förståelse	  och	  målbild,	  engagemang,	  en	  bra	  kommunikation	  och	  samverkan	  är	  en	  starkt	  bidragande	  effekt	  
till	  en	  positiv	  utveckling.	  Studien	  visar	  även	  på	  bristande	  delar	  i	  kommunikation	  och	  förståelse	  där	  den	  
avgörande	  delen	  är	  att	  ”förstå	  förståelse”.	  

NYCKLEORD:	  polisen,	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln,	  beslut,	  kommunikation,	  förståelse	  
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INLEDNING	  
I	  detta	  inledande	  kapitel	  kommer	  det	  redogöras	  för	  vad	  som	  avses	  undersökas	  och	  varför	  det	  är	  intressant.	  
Till	  att	  börja	  med	  förs	  en	  diskussion	  kring	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  beslutsprocesser,	  att	  det	  nu	  skett	  ett	  skifte	  i	  
ledningsfilosofi	  där	  man	  ser	  på	  organisationen	  som	  en	  lärande	  organisation.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  
grundläggande	  förståelse	  för	  syftet	  med	  studien.	  Det	  följs	  av	  en	  presentation	  av	  hur	  beslutsprocessen	  ser	  ut	  
inom	  Polisen.	  Diskussionen	  leder	  sedan	  fram	  till	  problembeskrivning	  som	  sedan	  mynnar	  ut	  i	  ett	  syfte	  och	  
avslutas	  med	  avgränsning	  samt	  uppsatsens	  disposition.	  Kapitlet	  är	  ämnat	  att	  förse	  läsaren	  med	  en	  större	  
insikt	  i	  studiens	  undersökningsproblematik	  samt	  legitimera	  forskningens	  relevans.	  	  

1.1 BAKGRUND	  
De	   flesta	  av	  oss	  har	   säkert	   lekt	   eller	  hört	   talas	  om	  viskleken.	  Det	  är	   en	   lek	   som	  går	  ut	  på	  att	   en	  
person	   viskar	   något,	   ett	   ord	   eller	   mening,	   till	   en	   person	   sedan	   fortsätter	   denne	   att	   viska	   det	  
uppfattade	  till	  nästa	  person	  som	  i	  sin	  tur	  gör	   likadant.	  Personen	  som	  är	  sist	  ska	  sedan	  högt	  säga	  
det	   hon/han	   fick	   viskat	   i	   sitt	   öra.	   Vad	   som	   slutligen	   sägs	   är	   sällan	   det	   som	   den	   förste	   personen	  
tänkt	  sig.	  

Låt	  oss	  göra	  en	  liknelse	  av	  denna	  lek	  med	  vad	  som	  dagligen	  försiggår	  i	  organisationer	  då	  beslut	  tas.	  
Chefen	  har	  ett	  beslut	  som	  ska	   implementeras	  och	  tar	  upp	  det	  på	  ett	  möte	  med	  inblandade.	  Dessa	  
personer	   ska	   i	   sin	   tur	   föra	   vidare	   informationen	   om	   beslutet	   till	   nästa	   sektion	   i	   organisationen.	  
Detta	  kan	  ske	   flera	  steg	  ned	   i	  hierarkin	   för	  att	  därefter	  komma	  till	  personen	  som	  ska	  genomföra	  
beslutet.	  Är	  det	  som	  sker	  då	  detsamma	  som	  chefen	  eller	  ledaren	  från	  början	  hade	  i	  åtanke?	  

Det	  finns	  ett	  flertal	  bidragande	  faktorer	  till	  resultaten	  av	  viskleken.	  Såväl	  flera	  och	  komplicerade	  ord,	  
deltagarnas	  koncentration	  såsom	  antalet	  deltagare	  kan	  försvåra	  leken.	  Samma	  sak	  gäller	  i	  en	  organisation	  
där	  bland	  annat	  förståelsen	  och	  kommunikationen	  har	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  vad	  beslutet	  får	  för	  effekt	  i	  
organisationen.	  

I	  en	  beslutprocess	  finns	  oftast	  flera	  aktörer	  som	  alla	  har	  egna	  intressen.	  En	  del	  verkar	  för	  att	  
realisera	  ett	  särskilt	  beslut	  medan	  en	  annan	  del	  verkar	  för	  att	  hindra	  att	  ett	  beslut	  ska	  bli	  av.	  För	  att	  
uppnå	  det	  man	  vill,	  eller	  i	  annat	  fall	  hindra	  det	  man	  inte	  vill,	  bör	  man	  enligt	  Blomqvist	  och	  Jacobsson	  
(2002:23)	  förlita	  sig	  på	  sina	  egna	  resurser.	  Dessa	  resurser	  kan	  bestå	  dels	  av	  pengar	  men	  även	  av	  
kunskap	  eller	  ett	  särskilt	  förtroende	  man	  besitter.	  En	  utgångspunkt	  kan	  vara	  att	  individer	  i	  
organisationer	  agerar	  intentionellt	  på	  ett	  tvetydigt	  sätt	  (Blomqvist	  och	  Jacobsson	  2002:23).	  Med	  
detta	  menas	  att	  ett	  alternativt	  sätt	  att	  handla	  i	  processen	  är	  att	  försöka	  övertyga	  andra	  om	  att	  det	  
man	  själv	  vill	  är	  bra	  eller	  dåligt	  för	  samhället	  i	  stort.	  Dock	  är	  det	  många	  gånger	  vanligare	  att	  man	  
försöker	  nå	  fram	  till	  en	  överenskommelse	  –	  som	  i	  slutänden	  inte	  nödvändigtvis	  leder	  till	  en	  enighet	  
om	  vart	  man	  vill	  komma.	  Det	  finns	  däremot	  en	  tendens	  att	  presentera	  denna	  överenskommelse	  på	  
ett	  sätt	  så	  att	  den	  verkar	  mer	  rationell	  än	  vad	  den	  egentligen	  är.	  Ett	  sätt	  att	  göra	  det	  är	  att	  presentera	  
rationalistiska	  ritualer	  som	  kalkyler	  och	  modeller	  som	  stärker	  tron	  till	  beslutet	  (Feldman	  och	  March	  
1981:177).	  	  



	  

	  

2	  

	  

	  

	  

	  

Vidare	  kan	  man	  studera	  beslutsprocesser	  utifrån	  dess	  rationalitet.	  Ett	  helt	  rationellt	  beslut	  är	  enligt	  
Lindblom	  (1959:81)	  att	  man	  bland	  annat	  vet	  konsekvenserna	  av	  olika	  alternativ	  och	  då	  kan	  välja	  det	  
alternativ	  som	  passar	  målet	  bäst,	  inte	  bara	  idag	  utan	  ett	  par	  decennier	  framåt.	  Studier	  som	  gjorts	  av	  
beslutsprocesser	  i	  praktiken	  tenderar	  dock	  att	  visa	  att	  viljor	  som	  styr	  beslut	  är	  mer	  endogena	  än	  
exogena,	  alltså	  att	  aktörerna	  lär	  sig	  genom	  att	  handla	  och	  inte	  genom	  att	  tänka	  (Blomqvist	  och	  
Jacobsson	  2002:24).	  Lindblom	  (1959:81)	  talar	  bland	  annat	  om	  att	  man	  är	  begränsat	  rationell	  och	  
istället	  ”krånglar	  sig	  fram”.	  Med	  det	  menas	  att	  beslutsfattaren	  väldigt	  sällan	  gör	  dramatiska	  
förändringar	  och	  drastiskt	  byter	  tillvägagångssätt,	  utan	  istället	  väljer	  att	  under	  en	  längre	  period	  göra	  
små	  förändringar.	  Detta	  anser	  Lindblom	  (1959:88)	  vara	  en	  bra	  metod	  då	  den	  är	  mer	  realistisk	  och	  
effektiv.	  Ett	  beslut	  kan	  behöva	  mogna	  i	  organisationen	  innan	  man	  ser	  vilken	  effekt	  den	  ger.	  	  	  	  	  

Det	  är	  även	  väsentligt	  att	  förstå	  beslut	  utifrån	  ett	  historiskt	  perspektiv.	  Det	  talas	  om	  en	  
konsekvenslogik	  (Blomqvist	  och	  Jacobsson	  2002:25).	  Med	  konsekvenslogik	  menas	  att	  möjligheten	  
finns	  att	  definiera	  framtida	  värderingar	  och	  dess	  konsekvenser	  då	  det	  är	  våra	  intentioner	  och	  
värderingar	  av	  framtiden	  som	  styr	  handlandet.	  Man	  undviker	  alltså	  osäkerheten	  genom	  att	  agera	  på	  
feedback	  istället	  för	  att	  förespå	  framtiden.	  Så	  småningom	  tenderar	  tänkandet	  kring	  beslutfattandet	  
att	  bygga	  mer	  på	  en	  regellogik,	  som	  enligt	  March	  (1997:17)	  grundar	  sig	  på	  historiskt	  framvuxna	  
regler.	  I	  alla	  organisationer	  finns	  en	  särskild	  standard	  för	  handlande	  och	  kulturella	  normer	  som	  
bygger	  upp	  en	  regelbok	  för	  hur	  man	  bör	  handla	  och	  besluta.	  Det	  gäller	  då	  att	  se	  vilka	  idéer	  som	  är	  i	  
tiden	  och	  se	  vilken	  strategi	  och	  vilka	  aktörer	  man	  då	  ska	  använda	  sig	  av.	  	  

När	  ett	  beslut	  tas	  krävs	  även	  en	  kommunikation	  och	  en	  förståelse	  för	  vad	  beslutet	  handlar	  om,	  hur	  det	  
tolkas	  och	  vilka	  effekter	  det	  får.	  Jackson	  &	  Carter	  (2002:37)	  talar	  om	  olika	  sätt	  att	  minska	  de	  misstag	  som	  
sker	  vid	  tolkningar	  av	  kommunikationen.	  De	  kallar	  det	  för	  redundans,	  vilket	  menas	  med	  att	  man	  måste	  ta	  
fram	  en	  generös	  kanal	  för	  kommunikation	  för	  att	  nå	  fram	  med	  sitt	  budskap.	  Exempelvis	  kan	  man	  upprepa	  
sig	  eller	  ha	  en	  öppen	  dialog	  för	  att	  skapa	  förståelse.	  Människors	  sätt	  att	  tänka,	  deras	  förståelse	  för	  
uppgiften	  är	  ofta	  något	  annat	  än	  det	  som	  chefen	  först	  hade	  tänkt	  sig.	  Den	  svåra	  konsten	  är	  enligt	  Sandberg	  
&	  Targama	  (1998:12)	  att	  “förstå	  förståelse”.	  	  

Det	  har	  sedan	  80-‐talet	  skett	  ett	  skifte	  i	  ledningsfilosofi	  i	  Sverige	  inom	  både	  praxis	  och	  idédebatter	  
(Sandberg	  &	  Targama,	  1998)	  som	  ger	  en	  tydligare	  förklaring	  till	  förståelsen	  och	  lärandet.	  Detta	  skifte	  knyts	  
till	  de	  stora	  förändringar	  som	  sker	  i	  samhället	  i	  stort	  i	  form	  av	  den	  tekniska	  framgången,	  kunskapsintensiv	  
industri	  och	  en	  global	  stark	  konkurrens.	  Sandberg	  &	  Targama	  (1998:11)	  påstår	  även	  att	  detta	  doktrinskifte	  
i	  ledarskap	  beror	  på	  att	  människors	  värderingar	  i	  större	  utsträckning	  kretsar	  kring	  ord	  som	  frihet	  och	  
självständighet.	  Detta	  har	  lett	  till	  organisationsformer	  med	  ökad	  individuell	  frihet	  i	  arbetet.	  Detaljstyrning	  
är	  inte	  längre	  modernt	  utan	  bygger	  nu	  på	  idéstyrning	  där	  ledningen	  har	  till	  uppgift	  att	  formulera	  en	  vision	  
som	  genererar	  en	  förståelse	  bland	  medarbetarna.	  Det	  talas	  om	  ”en	  lärande	  organisation”.	  Definitionen	  av	  
en	  lärande	  organisation	  är	  enligt	  Granberg	  &	  Ohlsson	  (2004:34)	  ”den	  organisation	  som	  skapar	  goda	  
förutsättningar	  för	  medarbetarnas	  lärande	  och	  som	  tar	  tillvara	  detta	  lärande	  och	  nyttiggör	  det	  i	  
organisationens	  strävan	  att	  påverka	  och	  anpassa	  sig	  till	  omvärlden”.	  	  

För	  att	  en	  lärande	  organisation	  ska	  kunna	  implementeras	  krävs	  en	  organisationskultur	  som	  inte	  endast	  
tillåter	  utan	  även	  aktivt	  stöttar	  frågor	  från	  anställda	  på	  alla	  nivåer	  (Granberg	  &	  Ohlsson	  2004:34).	  
Organisationskultur	  kan	  förklaras	  som	  ett	  mönster	  av	  grundläggande	  antaganden	  och	  värderingar	  som	  
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delas	  av	  medlemmarna	  i	  en	  organisation	  (Holmberg	  &	  Henning	  2003:69).	  Kulturen	  byggs	  enligt	  Ekman	  
(2003:65)	  av	  normer.	  Normer	  ger	  människan	  en	  bild	  av	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel,	  bra	  och	  dåligt.	  Det	  går	  även	  
att	  skilja	  på	  skrivna	  och	  oskrivna	  normer.	  Exempel	  på	  skrivna	  normer	  är	  verksamhetsplaner	  och	  lagar.	  
Andra	  normer	  som	  inte	  är	  formaliserade	  kan	  vara	  påståenden,	  liknande	  ”så	  här	  brukar	  vi	  göra	  här”.	  

Trots	  att	  ledare	  lägger	  ned	  mycket	  energi	  på	  att	  informera	  om	  visionen,	  tyder	  det	  mesta	  på	  att	  
medarbetarna	  inte	  alls	  utför	  arbetet	  i	  den	  bemärkelsen.	  Detta	  är	  något	  som	  bland	  annat	  Sandberg	  &	  
Targama	  (1998)	  ifrågasatt	  -‐	  varför	  ter	  det	  sig	  så?	  Förklaringen	  finner	  de	  i	  att	  ledare	  är	  oklara	  över	  vad	  
förståelse	  är,	  hur	  det	  kan	  utvecklas	  och	  påverkas	  för	  att	  på	  så	  sätt	  forma	  människors	  kompetens	  och	  få	  dem	  
att	  nå	  målen.	  Sandberg	  &	  Targama	  (1998:8)	  menar	  vidare	  att	  förändringen	  i	  synen	  på	  ledarskap	  på	  många	  
håll	  endast	  skett	  på	  det	  retoriska	  men	  inte	  det	  praktiska	  planet.	  Det	  är	  därför	  kommunikationen	  och	  
förståelsen	  har	  en	  så	  pass	  viktig	  del	  i	  beslutsfattande.	  	  
	  

1.1.1.	  BESLUTSFATTANDE	  INOM	  SVENSK	  POLIS	  

Planeringsprocessen	  som	  visas	  i	  figur	  1	  nedan	  kan	  ses	  som	  en	  spegel	  av	  hur	  beslut	  färdas	  samt	  tas	  i	  
olika	  nivåer	  inom	  Polisen	  -‐	  eller	  om	  man	  hellre	  vill	  -‐	  hur	  styrningen	  sker.	  Ett	  regleringsbrev	  utfärdas	  
för	  varje	  budgetår.	  Regleringsbrevet	  innehåller	  övergripande	  mål	  och	  återrapporteringskrav	  för	  
Polisens	  nationella	  verksamhet.	  I	  regleringsbrevet	  tas	  bland	  annat	  upp	  att	  Polisens	  verksamhet	  ska	  
skapa	  trygghet,	  förtroende	  och	  effektivitet	  samt	  hur	  detta	  ska	  redovisas	  tillbaka	  till	  Riksdagen.	  

Rikspolisstyrelsens	  planeringsförutsättningar	  anger	  inriktningen	  för	  polismyndigheternas	  
verksamhetsplanering,	  omfattar	  tre	  år	  och	  revideras	  varje	  år	  för	  den	  kommande	  treårsperioden.	  I	  
planeringsförutsättningarna	  beskriver	  Rikspolisstyrelsen	  bland	  annat	  väsentliga	  förutsättningar	  för	  
verksamheten	  samt	  anger	  nationella	  och	  myndighetsvisa	  mål	  för	  vissa	  områden	  inom	  
kärnverksamheten.	  	  

Planeringsförutsättningarna	  lägger	  grunden	  till	  den	  årliga	  verksamhetsplanen	  för	  samtliga	  
polismyndigheter,	  Rikspolisstyrelsen,	  Statens	  kriminaltekniska	  laboratorium	  samt	  
Rikskriminalpolisen.	  I	  myndigheternas	  verksamhetsplaner	  omvandlas	  de	  nationella	  målen	  och	  
strategier	  till	  lokala	  mål	  och	  strategier.	  Detta	  genom	  att	  anpassa	  och	  vid	  behov	  komplettera	  efter	  
lokala	  förhållanden.	  	  

De	  lokala	  verksamhetsbesluten	  preciseras	  och	  formuleras	  medhjälp	  av	  ett	  särskilt	  it-‐stöd	  som	  kallas	  
PUM-‐A	  (PUM-‐A	  är	  benämningen	  på	  en	  speciell	  datorapplikation	  där	  beslutade	  verksamheter	  
dokumenteras,	  redovisas	  och	  följs	  upp.	  Applikationen	  bygger	  på	  principerna	  i	  Polisens	  
underrättelsemodell,	  PUM).	  För	  att	  förenkla	  bilden	  av	  det	  lokala	  beslutsfattandet,	  det	  vill	  säga	  det	  
som	  redovisas	  i	  PUM-‐A,	  kan	  man	  dela	  upp	  beslutsfattandet	  i	  olika	  delar.	  Dessa	  är	  direktiv,	  
inriktningsbeslut,	  order	  (vad	  som	  ska	  göras)	  och	  insatsorder	  (hur	  det	  ska	  göras).	  I	  de	  delarna	  som	  
består	  av	  order	  och	  insatsorder	  behandlas	  de	  beslutade	  målen	  i	  relation	  till	  metoder	  och	  resurser,	  
eller	  med	  andra	  ord	  –	  vad	  som	  ska	  göras,	  hur	  det	  ska	  göras	  och	  vilka	  som	  ska	  göra	  det.	  	  	  	  	  
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Att	  polisorganisationen	  är	  styrd	  av	  detaljerade	  regler	  och	  anvisningar	  är	  svårt	  att	  argumentera	  emot.	  
Det	  finns	  även	  andra	  delar	  som	  väger	  tungt	  vid	  styrningen.	  Exempelvis	  så	  har	  polisen	  ett	  arv	  efter	  
den	  militära	  kulturen	  då	  det	  år	  1850	  skedde	  en	  reform	  som	  skilde	  polisen	  från	  den	  så	  kallade	  
statsmilitären	  (Järbe	  1975:75).	  I	  detta	  skede	  skapades	  nya	  titlar	  och	  uniformer,	  men	  en	  kultur	  med	  
olika	  kännetecken	  för	  status,	  makt	  och	  position	  följde	  med.	  Äldre	  polisers	  åsikter	  är	  på	  så	  sätt	  
normgivande	  för	  de	  yngre	  och	  har	  skapat	  en	  form	  av	  ”senioritetstänkande”.	  

	  

	  1.2	  PROBLEMBESKRIVNING	  

Det	  behöver	  inte	  alltid	  vara	  de	  stora	  organisatoriska	  förändringarna	  i	  en	  verksamhet	  som	  resulterar	  i	  
att	  de	  största	  förändringarna	  sker.	  Ibland	  kan	  ett	  litet	  beslut	  påverka	  väsentligt	  mycket	  mer.	  Att	  
studera	  varför	  ett	  beslut	  lyckas	  eller	  misslyckas	  är	  lärorikt	  och	  utvecklande.	  	  

Det	  går	  att	  fråga	  sig	  hur	  beslutsfattandet	  gick	  till.	  Fattas	  beslutet	  på	  ett	  rationellt	  sätt?	  Är	  det	  beslutet	  
bundet	  av	  historiska	  företeelser	  eller	  bygger	  det	  på	  nytänkande?	  	  

Vidare	  kan	  man	  fråga	  sig	  vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  ett	  visst	  beslut	  klarar	  av	  processen	  från	  
implementering	  till	  effekt	  –	  eller	  vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  det	  inte	  gör	  det?	  	  

För	  att	  implementeringen	  av	  beslutet	  ska	  ske	  krävs	  att	  budskapet	  når	  ut.	  Vad	  är	  det	  som	  påverkar	  
hur	  beslutet	  uppfattas?	  Kan	  man	  genom	  en	  bra	  kommunikation	  och	  ökad	  förståelse	  minska	  misstag	  
som	  sker	  vid	  implementering	  av	  beslutet?	  

	  

	  

FIGUR	  1.	  SAMMANFATTNING	  POLISENS	  PLANERINGSPROCESS	  I 	  SVERGIE	  
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1.3	  SYFTE	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  studera	  hur	  ett	  beslut	  tagits	  samt	  implementerats	  i	  Södertälje	  
polismästardistrikt	  samt	  vilken	  effekt	  det	  har	  fått	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  mot	  bakgrund	  av	  
besluts-‐,	  kommunikations-‐	  och	  förståelseteorier.	  

1.4	  AVGRÄNSNING	  

Polisens	  organisation	  i	  Sverige	  består	  av	  Rikspolisstyrelsen	  och	  21	  polismyndigheter.	  Stockholms	  
polismyndighet	  är	  en	  av	  de	  21	  myndigheterna	  och	  är	  organiserad	  i	  stabsenheter,	  centrala	  
avdelningar	  samt	  åtta	  polismästardistrikt.	  Uppsatsen	  syftar	  till	  att	  se	  till	  Södertäljes	  
polismästardistrikt	  som	  är	  tillhörande	  dessa	  åtta	  (se	  bilaga	  2).	  En	  rotel	  inom	  Södertälje	  
polismästardistrikt	  är	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln.	  Fokus	  kommer	  specifikt	  att	  ligga	  på	  ett	  
inriktningsbeslut	  som	  tagits	  inom	  distriktets	  spanings-‐	  och	  narkotikarotel.	  VARFÖR?	  
	  
Inriktningsbeslut	  om	  förändrad	  verksamhetsinriktning	  vid	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  togs	  den	  
4:e	  augusti	  2010.	  Den	  nya	  inriktningen	  innebär	  ett	  helt	  nytt	  sätt	  att	  genomföra	  spaning	  och	  tillslag.	  
Genom	  en	  konfrontativ	  metodik	  är	  tanken	  att	  man	  ska	  nå	  både	  de	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  målen	  
samtidigt	  som	  arbetsglädjen	  ökar.	  Den	  nya	  metodiken	  är	  något	  nytt	  och	  hittills	  oprövat	  för	  
organisationen.	  Det	  innebär	  även	  en	  uppdelning	  av	  kriminalenheten	  i	  två	  delar,	  spanings-‐	  och	  
narkotikaroteln	  samt	  utredningsroteln.	  Detta	  gör	  att	  en	  insats	  mot	  narkotika	  och	  ungdomar	  äntligen	  
kan	  göras	  fullt	  ut.	  Tidigare	  hade	  roteln	  även	  hanterat	  de	  grova	  brott	  som	  kommit	  in,	  vilket	  inte	  gett	  
tid	  över	  till	  narkotikainsatser	  i	  samma	  bemärkelse.	  Narkotikabrott	  är	  ett	  så	  kallat	  "uppdagelsebrott",	  
vilket	  innebär	  att	  det	  inte	  sker	  anmälningar	  med	  automatik	  utan	  det	  är	  brott	  som	  upptäcks	  då	  
resurser	  läggs	  på	  det.	  

Det	  är	  indirekt	  280	  personer,	  därmed	  hela	  distriktet,	  som	  påverkas	  av	  beslutet.	  Direkt	  är	  det	  cirka	  23	  
personer	  som	  arbetar	  inom	  roteln	  och	  som	  påverkas	  (se	  figur	  2.).	  Södertäljes	  polismästardistrikt	  kan	  
även	  sättas	  i	  jämförelse	  med	  andra	  distrikt	  inom	  polisen	  då	  organisationsstrukturen	  ser	  ut	  på	  
liknande	  sätt	  och	  beslut	  tas	  på	  samma	  sätt	  inom	  större	  delen	  av	  polisorganisationen,	  därav	  studiens	  
bredare	  relevans	  för	  polisorganisationen.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   FIGUR	  2.	  SPANINGS-‐	  OCH	  NARKOTIKAROTELNS	  
ORGANISATIONSSCHEMA	  
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1.5	  DISPOSITION	  

Det	  här	  avsnittet	  ämnar	  ge	  en	  överblick	  över	  uppsatsens	  disposition	  samt	  en	  sammanfattning	  av	  studiens	  
olika	  delar.	  

	  

TEORETISK	  REFERENSRAM	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  teoretiska	  referensram	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  Denna	  är	  indelad	  i	  
tre	  delar.	  Beslutsteorin	  förklarar	  bland	  annat	  vad	  det	  är	  som	  påverkar	  en	  beslutsprocess.	  
Kommunikationsteorin	  visar	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  kommunikationen	  av	  ett	  beslut.	  Förståelseteorin	  
skildar	  hur	  kunskap	  och	  förståelse	  påverkar	  implementeringen	  och	  effekten	  av	  ett	  beslut.	  	  	  	  

	  

METOD	  	  
Här	  anges	  studiens	  undersökningsmetod.	  Det	  innebär	  en	  precisering	  av	  tillvägagångssättet	  för	  hur	  syftet	  
ska	  kunna	  besvaras.	  Vidare	  förklaras	  och	  motiveras	  metodval,	  urval	  och	  validiteten.	  Slutligen	  beskrivs	  
studiens	  genomgörande.	  
	  

EMPIRI	  	  
Det	  här	  kapitlet	  redogör	  för	  samtliga	  data	  som	  samlats	  in	  från	  dokument,	  intervjuer	  samt	  observationer.	  
Dessa	  data	  ligger	  till	  grund	  för	  analysen	  i	  kommande	  diskussion	  och	  analys.	  	  
	  

DISKUSSION	  &	  ANALYS	  	  
I	  detta	  kapitel	  sker	  en	  diskussion	  och	  analys	  kring	  teorin	  och	  empirin	  som	  redovisats	  tidigare	  i	  studien.	  
Även	  denna	  är	  uppdelad	  i	  en	  besluts-‐,	  kommunikations-‐	  och	  förståelsedel.	  	  	  
	  

SLUTSATS	  &	  FÖRSLAG	  PÅ	  VIDARE	  FORSKNING	  	  
I	  det	  avslutande	  kapitlet	  uppvisas	  de	  slutsatser	  som	  kan	  tas	  efter	  diskussion	  och	  analys.	  Dessa	  har	  som	  
avsikt	  att	  svara	  på	  syftet	  till	  uppsatsen.	  Avslutningsvis	  ges	  förslag	  på	  vidare	  forskning.	  	  
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TEORETISK	  REFERENSRAM	  	  
	  

I	  kapitlet	  som	  följer	  presenteras	  den	  teoretiska	  referensram,	  baserad	  på	  tidigare	  forskning,	  vilken	  ligger	  till	  
grund	  för	  vår	  empiriska	  och	  teoretiska	  analys.	  Genom	  kapitlet	  kommer	  läsaren	  få	  ta	  del	  av	  de	  teorier	  som	  
anses	  väsentliga	  för	  forskningsområdet.	  Kapitlet	  är	  uppdelat	  i	  tre	  huvuddelar;	  beslut,	  kommunikation	  och	  
förståelse.	  Varje	  del	  berör	  relevanta	  teorier	  samt	  ger	  en	  djupare	  förståelse	  för	  respektive	  område.	  

	  

2.1	  BESLUT	  

Som	  tidigare	  nämnts	  agerar	  aktörerna	  i	  beslutsprocessen	  intentionellt,	  men	  att	  intentionerna	  skapas	  
i	  ett	  sammanhang	  där	  regler,	  en	  organisering	  och	  ett	  idéskapande	  styr	  vad	  som	  är	  möjligt	  att	  göra	  
(Blomqvist	  och	  Jacobsson	  2002:27).	  	  

Regler	  kan	  alltså	  hjälpa	  till	  att	  minska	  osäkerheten	  då	  man	  inte	  kan	  tänka	  ut	  det	  vad	  det	  bästa	  
alternativet	  är.	  Definitionsmässigt	  delas	  regler	  upp	  i	  direktiv,	  normer	  och	  standarder,	  där	  direktiv	  är	  
tvingande,	  normer	  ofta	  ses	  som	  självklara	  och	  standarder	  många	  gånger	  är	  frivilliga.	  Påverkan	  i	  
komplexa	  beslutsprocesser	  kan	  ske	  genom	  att	  man	  försöker	  ha	  inverkan	  på	  de	  regleringar	  som	  finns	  
på	  ett	  område,	  vilket	  är	  relativt	  vanligt	  inom	  politiken	  (Blomqvist	  och	  Jacobsson	  2002:29).	  Regler	  
underlättar	  även	  samordnandet	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  vara	  bra	  för	  alla	  inblandade.	  	  

Organiseringen	  inom	  en	  sektor	  kan	  påverka	  vilket	  handlingsutrymme	  som	  finns	  vid	  beslutsfattande.	  
Hur	  en	  sektor	  är	  organiserad	  gör	  att	  vissa	  problem,	  aktörer	  och	  lösningar	  lättare	  finner	  varandra	  
eller	  i	  andra	  fall	  har	  svårare	  att	  nå	  varandra.	  Vissa	  sektorer	  är	  uppbyggda	  så	  att	  frågor	  öppet	  kan	  
diskuteras,	  medan	  andra	  sker	  bakom	  stängda	  dörrar	  (Blomqvist	  och	  Jacobsson	  2002:30).	  En	  del	  
frågor	  organiseras	  in,	  medan	  andra	  organiseras	  ut	  ur	  beslutsprocessen.	  Då	  man	  nästan	  alltid	  agerar	  
inom	  ramen	  för	  en	  typ	  av	  organisering	  som	  är	  skapad	  under	  en	  längre	  tid,	  skapas	  många	  gånger	  
förbehåll	  för	  hur	  man	  kan	  handla	  i	  kommande	  skeden.	  Det	  gäller	  därför	  att	  en	  medvetenhet	  finns	  för	  
ett	  så	  kallat	  ”path	  dependence”	  (North,	  1993:11)	  där	  organisationens	  beteende	  styrs	  av	  ett	  beroende	  
av	  att	  handla	  på	  ett	  sätt	  som	  man	  har	  för	  vana	  att	  göra	  istället	  för	  att	  tänka	  i	  andra	  banor,	  vilket	  ofta	  
inte	  ses	  som	  något	  positivt.	  	  

Organisationer	  behöver	  inte	  enbart	  vara	  fasta	  i	  en	  existerande	  organisering	  eller	  ett	  regelverk,	  utan	  
kan	  även	  vara	  bundna	  i	  ett	  visst	  tankemönster.	  Dessa	  tankemönster	  eller	  idéer	  styr	  vad	  som	  är	  
möjligt	  att	  göra	  i	  en	  organisation	  och	  har	  även	  en	  tendens	  att	  ändras	  över	  tiden.	  Det	  kommer	  alltid	  
att	  finnas	  de	  som	  försöker	  skapa	  regler	  kring	  de	  idéer	  som	  de	  tror	  på,	  vilket	  är	  vanligt	  inte	  minst	  hos	  
staten	  (Blomqvist	  och	  Jacobsson	  2002:34).	  	  	  	  	  	  
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2.2	  KOMMUNIKATION	  

Då	  ett	  beslut	  tas	  måste	  det	  kommuniceras	  ut	  på	  något	  sätt.	  I	  detta	  skeende	  påverkas	  beslutet	  av	  olika	  
faktorer	  som	  nedan	  kommer	  att	  belysas.	  	  

Information	  kommuniseras	  med	  en	  avsikt	  att	  få	  någon	  form	  av	  respons,	  omfattande	  en	  innebörd.	  
Kommunikationen	  i	  sig	  själv	  innefattar	  ett	  flertal	  kodnings-‐	  och	  överföringsprocesser,	  vilka	  Jackson	  
&	  Carter	  (2002:36)	  menar	  oftast	  resulterar	  i	  tvetydigheter	  och	  felaktigheter.	  Då	  exempelvis	  A	  vill	  
kommunicera	  med	  B,	  måste	  A	  omvandla	  sin	  idé	  eller	  begrepp	  till	  något	  som	  för	  B	  blir	  
kommunicerbart	  i	  naturligt	  språk.	  I	  detta	  fall	  finns	  det	  ett	  flertal	  problem.	  Däribland	  godtyckligheten,	  
de	  otaliga	  skilda	  alternativ	  som	  finns	  tillgängliga	  för	  B	  att	  tolka	  samt	  behovet	  att	  placera	  idén	  i	  en	  
kedja	  av	  betydelse	  (Jackson	  &	  Carter	  2002:36).	  Kodningen	  i	  sig	  måste	  även	  sedan	  föras	  via	  en	  länk	  i	  
antingen	  tal	  eller	  skrift.	  Denna	  överföring	  är	  känslig	  för	  störningar,	  även	  så	  kallat	  brus.	  Detta	  brus	  
kan	  i	  tal	  bestå	  av	  bakgrundsljud,	  annan	  accent	  eller	  ovant	  talspråk.	  I	  skrift	  kan	  det	  handla	  om	  
handstil,	  fel	  formulering	  och	  så	  vidare.	  Sedan	  följer	  avkodningen	  hos	  B	  där	  samma	  problem	  uppstår	  
som	  vid	  kodningen.	  Denna	  kedja	  av	  kommunikation	  sluts	  genom	  att	  processen	  upprepas	  av	  kodning,	  
överföring	  och	  avkodning,	  vilken	  ständigt	  är	  påverkade	  av	  de	  ovannämnda	  problemen.	  	  

	  

	  

	  

Ett	  sätt	  att	  begränsa	  felaktigheter	  vid	  kodning,	  överföring	  och	  avkodning,	  är	  att	  bygga	  in	  redundans	  i	  
kommunikationskanalen	  (Jackson	  &	  Carter	  2002:37).	  Redundans	  är	  ett	  komplext	  begrepp	  som	  
innefattar	  skapandet	  av	  en	  generös	  kommunikationskanal,	  detta	  för	  att	  öka	  chanserna	  att	  det	  man	  
vill	  kommunicera	  går	  hela	  vägen	  fram.	  Exempelvis	  kan	  man	  repetera	  sig,	  omformulera	  sig	  eller	  

	  

PERSON	  A	  

PERSON	  B	  

Överföring	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Överföring	  

Avkodar	  
svaret	  

Skapar	  (kodar)	  
ett	  budskap	  

Avkodar	  
budskap

Skapar	  (kodar)	  
ett	  svar	  

Brus	  Brus	  

FIGUR	  3.	  KOMMUNIKATIONSCIRKEL	  (JACKSON	  &	  CARTER	  2002:37)	  
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använda	  sig	  av	  liknelser.	  Ett	  konkret	  exempel	  på	  institutionaliserad	  redundans	  är	  byråkratin	  som	  
genom	  regler	  antar	  att	  ett	  mindre	  antal	  missförstånd	  uppstår.	  Viktigt	  är	  enligt	  Jackson	  &	  Carter	  
(2002:37)	  att	  se	  till	  är	  att	  kommunikation	  i	  skriftlig	  form	  är	  mindre	  utsatt	  för	  felaktig	  tolkning	  än	  
muntlig.	  	  

Det	  är	  i	  dagens	  samhälle	  en	  textexplosion	  där	  verksamheter	  kryllar	  av	  texter	  av	  olika	  slag.	  Dock	  
måste	  de	  beslut	  som	  tas	  och	  som	  det	  ges	  ut	  i	  direktiv	  tolkas	  för	  att	  kunna	  omsättas	  till	  praktisk	  
handling.	  Ekman	  (2007:75)	  menar	  att	  denna	  tolkning	  sker	  genom	  ett	  filter	  av	  småprat.	  Med	  småprat	  
syftas	  till	  de	  samtal	  som	  förs	  på	  fikaraster,	  i	  korridoren	  eller	  i	  bastun.	  Ekman	  (2007:86)	  menar	  vidare	  
på	  att	  ”småpratet	  är	  den	  katalysator	  som	  gör	  tyst	  kunskap	  synlig”.	  Den	  tysta	  kunskapen,	  eller	  den	  
omedvetna	  kunskapen	  som	  ofta	  tas	  för	  given,	  lärs	  ut	  till	  andra	  genom	  småprat.	  Detta	  är	  väsentligt	  då	  
lärandet	  idag	  fått	  stort	  fokus.	  	  

Ekman	  (2007:73)	  talar	  även	  om	  att	  kommunikationen	  sker	  genom	  småpratet	  och	  att	  
strategidokument	  är	  slöseri	  med	  tid.	  Han	  tar	  upp	  ett	  exempel	  från	  verkligheten	  då	  en	  chef	  för	  en	  
ledningsgrupp	  arbetat	  fram	  ett	  strategidokument	  som	  presenterades	  med	  stora	  rubriker;	  ”Det	  tog	  oss	  
sex	  månader	  att	  få	  ihop	  det	  hela,	  och	  ytterligare	  sex	  månader	  att	  begripa	  att	  ingen	  bryr	  sig”	  (Ekman,	  
2007:73).	  Även	  Sandberg	  &	  Targama	  (1998:143)	  påstår	  att	  det	  i	  slutänden	  inte	  är	  skrivna	  regler	  och	  
instruktioner,	  föreskrifter	  och	  anvisningar	  som	  styr	  verksamheten	  utan	  det	  är	  den	  förståelsen	  de	  har	  
för	  instruktionerna.	  	  

Ekman	  beskriver	  likaså	  ett	  möte	  mellan	  chef	  och	  medarbetare	  som	  att;	  

	  "Chefer	  lämnar	  ofta	  möten	  i	  övertygelsen	  om	  att	  en	  överenskommelse	  träffats	  och	  att	  
ett	  antal	  handlingar	  kommer	  att	  genomföras	  i	  enlighet	  med	  denna.	  När	  några	  veckor	  
gått	  upptäcker	  de	  att	  inga	  av	  de	  åtaganden	  man	  enats	  om	  har	  uppfyllts"	  	  
(Ekman	  2007	  s.19,	  citat	  av	  Argyris	  1990)	  
	  

Orsaken	  till	  detta	  är	  enligt	  Ekman	  (2007:19)	  att	  formella	  beslut	  ofta	  överprövas	  då	  det	  kommer	  till	  
den	  informella	  verkligheten.	  Med	  andra	  ord,	  att	  medarbetaren	  informellt	  har	  avsatt	  sin	  chef	  och	  
därmed	  väljer	  att	  medvetet	  ignorera	  beslutet.	  Det	  kan	  även	  handla	  om	  att	  medarbetaren	  saknar	  
förtroende	  för	  sin	  chef	  vilket	  enligt	  Ekman	  (2007:19)	  är	  vanligt	  då	  chefen	  valt	  bort	  den	  informella	  
delen	  i	  organisationen,	  som	  ofta	  innebär	  vanliga	  avslappnade	  samtal	  i	  korridoren.	  	  

	  

2.3	  FÖRSTÅELSE	  

Människan	  besitter	  en	  förmåga	  att	  på	  en	  mängd	  olika	  sätt	  tolka	  den	  värld	  hon	  möter.	  Detta	  sker	  
automatiskt	  och	  inget	  hon	  kan	  välja	  att	  göra.	  Dessa	  tolkningar	  blir	  en	  spegel	  av	  vår	  personliga	  
kunskap	  (Larsson	  et	  al	  1996:11).	  Det	  spelar	  ingen	  roll	  om	  tolkningarna	  är	  sanna	  eller	  inte,	  de	  bildar	  
ändå	  grunden	  för	  varje	  människans	  sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  omvärlden.	  	  Då	  tolkningarna	  av	  något	  
förändras,	  lär	  människan	  sig	  något.	  Viktigt	  att	  se	  till	  är	  vid	  detta	  perspektiv	  att	  vi	  alltid	  har	  en	  så	  
kallad	  förförståelse,	  en	  så	  kallad	  ”tyst	  kunskap”	  (Larsson	  et	  al	  1996:12).	  	  Ingen	  människa	  är	  ett	  
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oskrivet	  blad.	  Även	  handlandet	  sker	  i	  relation	  till	  vad	  vi	  har	  för	  förförståelse,	  medvetet	  eller	  
omedvetet.	  Larsson	  et	  al	  (1996:13)	  beskriver	  relationen	  mellan	  handling	  och	  tänkande	  som	  så	  att	  
människan	  dagligen	  handlar	  utan	  reflektion	  till	  dess	  att	  hon	  stöter	  på	  något	  som	  stör	  ordningen.	  Det	  
är	  först	  då	  som	  hon	  börjar	  reflektera	  för	  att	  ta	  sig	  vidare.	  Görs	  saker	  på	  rutin	  försvinner	  det	  alltså	  ur	  
medvetandet.	  Lärandet	  kan	  vidare	  definieras	  som	  förändringar	  i	  sättet	  att	  handla,	  vilket	  oftast	  sker	  
på	  ett	  naturligt	  sätt.	  	  
	  
Dagens	  samhälle	  står	  -‐	  enligt	  bland	  annat	  Larsson	  et	  al	  (1996:144)	  -‐	  inför	  ett	  nytt	  behov	  av	  lärande	  i	  
arbetslivet.	  Det	  finns	  nu	  nya	  förutsättningar	  som	  gör	  det	  mer	  flexibelt	  för	  anställda	  att	  medverka	  i	  
kontinuerligt	  förbättringsarbete.	  Kända	  strategier	  som	  lyfts	  fram	  är	  bland	  annat	  kvalitetsutveckling	  
(TQM),	  resurseffektiv	  produktion.	  Dessa	  går	  emot	  den	  byråkratiskt-‐tayloristiskt	  organiserade	  
verksamheten	  och	  ställer	  istället	  högre	  krav	  på	  teoretiska	  kunskaper	  och	  intellektuella	  färdigheter,	  
däribland	  en	  ökad	  förmåga	  att	  självständigt	  upptäcka,	  hitta	  samt	  åtgärda	  problem	  som	  uppstår.	  Det	  
lyfts	  även	  fram	  ett	  ökat	  krav	  på	  sociala	  färdigheter	  och	  en	  utvecklingsriktad	  färdighet.	  Med	  detta	  
menas	  en	  förmåga	  att	  i	  viss	  utsträckning	  delta	  i	  planering,	  analys,	  uppföljning	  och	  utveckling	  av	  
verksamheten	  (Larsson	  et	  al	  1996:144).	  	  	  
	  
För	  att	  förtydliga	  lärandeprocessen	  är	  det	  viktigt	  att	  skilja	  mellan	  institutionaliserat	  och	  informellt	  
lärande,	  det	  vill	  säga	  planlagt	  lärande	  inom	  vissa	  utbildningsramar	  och	  så	  kallat	  informellt	  lärande.	  
Det	  informella	  lärandet	  sker	  i	  vardagen,	  hemma	  eller	  på	  arbetet,	  och	  kan	  ske	  medvetet	  eller	  
omedvetet,	  avsiktligt	  eller	  erfarenhetsbaserat	  (Larsson	  et	  al	  1996:147).	  Även	  Ellström	  (1996:147)	  
talar	  om	  dessa	  två	  typer	  av	  lärande.	  Han	  menar	  även	  att	  det	  finns	  en	  lägre	  och	  en	  högre	  ordningens	  
lärande.	  Den	  lägre	  ordningens	  lärande	  innebär	  att	  man	  lär	  sig	  utifrån	  redan	  ordnade	  uppgifter	  eller	  
mål,	  vilka	  ingen	  har	  syfte	  att	  ändra	  på.	  Den	  högre	  ordningens	  lärande	  är	  mer	  utvecklingsinriktad,	  
men	  inte	  lika	  uppenbar.	  Det	  gäller	  då	  att	  inte	  bara	  formulera	  problemet	  utan	  att	  även	  självständigt	  
söka	  svar	  och	  mening	  till	  problemet.	  Den	  lägre	  och	  högre	  ordningens	  lärande	  innefattar	  även	  olika	  
mått	  av	  handlingsutrymme,	  som	  bland	  annat	  frihet	  i	  tolkning	  av	  mål,	  metod	  eller	  resultat.	  	  
	  
Ellström	  (1996:153)	  utvecklar	  analysen	  ytterligare	  och	  menar	  att	  på	  den	  lägsta	  lärandenivån	  sker	  
det	  reproduktiva	  lärandet	  med	  given	  uppgift,	  metod	  samt	  resultat.	  Kort	  sagt	  vet	  man	  vad	  och	  hur	  
man	  ska	  göra	  samt	  vilka	  resultat	  de	  ska	  få.	  På	  den	  nivån	  som	  är	  närmare	  den	  högre	  ordningens	  
lärandenivå	  går	  det	  att	  urskilja	  två	  andra	  typer	  av	  lärande.	  Ett	  produktivt	  lärande	  som	  antingen	  kan	  
vara	  metodstyrt	  där	  man	  vet	  vad	  och	  hur	  man	  ska	  göra	  utan	  att	  känna	  till	  resultatet,	  eller	  
problemstyrt,	  då	  man	  endast	  besitter	  kunskap	  om	  vad	  uppgiften	  är.	  	  Det	  kreativa	  lärandet	  finner	  man	  
på	  den	  högsta	  ordningens	  lärande.	  Då	  lämnas	  ansvaret	  över	  till	  den	  ansvariga	  att	  själv	  diagnostisera	  
och	  lösa	  situationen	  (Ellström	  1996:153)	  
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REPRODUKTIVT	  

LÄRANDE	  
PRODUKTIVT	  LÄRANDE	   KREATIVT	  

LÄRANDE	  
Metodstyrt	   Problemstyrt	  

UPPGIFT	   Given	   Given	   Given	   Ej	  given	  

METOD	   Given	   Given	   Ej	  given	   Ej	  given	  

RESULTAT	   Given	   Ej	  given	   Ej	  given	   Ej	  given	  

	  

TABELL	  1.	  ”TYPER	  AV	  LÄRANDE/LÄRANDENIVÅER	  FRÅN	  ELLSTRÖM	  (1996:153)	  

	  
Det	  krävs	  vissa	  ansträngningar	  hos	  en	  arbetsgivare	  för	  att	  ett	  lärande	  i	  form	  av	  handling	  ska	  ske.	  
Uppgiften	  måste	  ha	  en	  lagom	  grad	  av	  komplexitet,	  individen	  måste	  ha	  tillräcklig	  kunskap	  för	  att	  
kunna	  tolka	  uppgiften	  och	  utveckla	  handlingsplaner	  och	  att	  individen	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  omsätta	  
sina	  kunskaper	  i	  konkret	  handling	  (Ellström	  1996:155).	  	  	  
	  
Även	  Sandberg	  &	  Targama	  (2007:13)	  talar	  om	  förändrade	  värderingar	  hos	  den	  yngre	  generationen,	  
som	  värderar	  frihet	  och	  självständighet	  högt.	  Detta	  resulterar	  i	  tre	  problem	  som	  får	  större	  betydelse:	  	  
	  

§ kraven	  på	  kompetens	  ökar	  hos	  den	  operativa	  personalen	  då	  det	  även	  krävs	  att	  man	  är	  
uppmärksam	  på	  framtida	  effekter	  och	  förändringsbenägen	  

§ företaget	  på	  ett	  annat	  sätt	  blir	  beroende	  av	  personalens	  förståelse	  av	  de	  uppgifter	  de	  ska	  
utföra	  då	  förståelsen	  styr	  tolkningen	  av	  situationen	  

§ ledarna	  nu	  får	  en	  allt	  viktigare	  pedagogisk	  roll	  genom	  att	  styra	  genom	  att	  påverka	  
medarbetarnas	  förståelse	  av	  den	  strategiska	  inriktningen	  och	  vilka	  vägar	  man	  ska	  gå	  för	  att	  
nå	  målet	  

	  
Men	  den	  svåraste	  konsten	  är	  i	  grund	  och	  botten	  att	  för	  en	  ledare	  att	  ”förstå	  förståelse”	  (Sandberg	  &	  
Targama,	  2007:12).	  	  
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2.4	  SAMMANFATTNING	  AV	  TEORIERNA	  

Denna	  del	  ämnar	  ge	  en	  sammanfattad	  överblick	  för	  läsaren	  för	  att	  lättar	  följa	  med	  i	  resonemanget.	  	  

TEORI	   HUVUDPUNKTER	  

Beslut	   	  
Flera	  aktörer	  med	  egna	  intressen	  
Måste	  därför	  förlita	  sig	  på	  sina	  resurser:	  
-‐pengar	  
-‐kunskap	  
-‐förtroende	  
Rationella	  beslut:	  vet	  konsekvenserna	  av	  alla	  olika	  alternativ	  och	  kan	  då	  välja	  det	  alternativ	  som	  bäst	  passa	  målet,	  även	  
flera	  decennier	  framåt	  
Ex.	  kalkyler	  och	  modeller	  
Exogena	  eller	  endogena	  beslut	  –	  lärande	  genom	  handling	  eller	  tänkande	  
Begränsat	  rationell	  –	  ”krånglar	  sig	  fram”	  
Regellogik	  eller	  konsekvenslogik	  
Tre	  alternativ	  till	  vad	  som	  styr	  möjligheterna	  vid	  ett	  beslut:	  
Regler	  –	  direktiv,	  normer	  och	  standarder	  minskar	  osäkerheten	  samt	  underlättar	  samordnandet	  	  
Organisering	  –	  påverkar	  handlingsutrymmet	  med	  öppna	  eller	  stängda	  dörrar	  vid	  beslutsprocesser.	  Risk	  för	  ett	  styrt	  
organisatoriskt	  beteende,	  s.k	  ”path	  dependence”	  
Idéer	  –	  bundenhet	  till	  ett	  visst	  tankemönster	  om	  vad	  man	  kan	  och	  inte	  kan	  göra.	  Finns	  alltid	  dem	  som	  sedan	  skapar	  regler	  
av	  den	  idén	  de	  har	  
	  

Kommunikation	   	  
Vi	  kommunicerar	  för	  att	  få	  någon	  respons	  innefattande	  en	  innebörd	  för	  oss	  
Vid	  kommunikation	  sker	  ett	  skapande	  av	  budskap,	  överföring	  och	  avkodning.	  
Tolkning	  sker	  genom	  småprat	  som	  även	  gör	  tyst	  kunskap	  synlig.	  Småpratet	  väger	  ofta	  tyngre	  än	  strategidokument	  då	  
överprövning	  av	  beslut	  ofta	  sker	  
Problem	  vid	  kodnings-‐	  och	  överföringsprocessen	  är	  ex	  godtycklighet,	  flertalet	  tolkningar	  som	  går	  att	  göra	  eller	  behovet	  av	  
en	  betydelsekedja	  för	  mottagaren	  
Brus	  stör	  överföringen	  av	  kommunikationen,	  ex	  ovant	  talspråk,	  felformulering	  	  
Redundans	  begränsar	  bruset	  genom	  ex	  en	  generös	  kommunikationskanal,	  upprepning	  eller	  en	  öppen	  dialog.	  
Institutionaliserad	  redundans	  är	  byråkrati	  med	  uppsatta	  regler	  

Förståelse	   	  
Viktigt	  att	  ”förstå	  förståelse”	  
Skifte	  i	  ledningsfilosofi	  innebär:	  
-‐	  ökad	  individuell	  frihet	  i	  arbetet	  
-‐detaljstyrning	  omodernt	  
-‐	  istället	  en	  idéstyrning	  då	  det	  gäller	  att	  formulera	  en	  vision	  som	  genererar	  förståelse	  
Lärande	  organisation:	  
-‐	  ”Den	  organisation	  som	  skapar	  goda	  förutsättningar	  för	  medarbetarnas	  lärande	  och	  som	  tar	  tillvara	  detta	  lärande	  och	  
nyttiggör	  det	  i	  organisationens	  strävan	  att	  påverka	  och	  anpassa	  sig	  till	  omvärlden”	  
-‐Kräver	  en	  aktivt	  stöttande	  organisationskultur	  
-‐Organisationskultur	  byggs	  av	  normer,	  skrivna	  och	  oskrivna,	  ex	  verksamhetsplaner	  eller	  påståenden	  som	  ”såhär	  brukar	  
vi	  göra”	  
-‐Kräver	  även	  ansträngning	  hos	  arbetsgivaren	  då:	  

-‐ Uppgiften	  ska	  vara	  lagom	  komplex	  
-‐ Individen	  ska	  ha	  tillräcklig	  kunskap	  
-‐ Ge	  möjligheten	  att	  omsätta	  kunskap	  till	  handling	  

Varför	  når	  man	  ofta	  inte	  ut	  med	  visionen?	  
-‐ledare	  är	  oklara	  över	  vad	  förståelse	  är,	  hur	  de	  kan	  utvecklas	  och	  påverkas	  för	  att	  forma	  människors	  kompetens	  och	  få	  
dem	  att	  nå	  målen	  
-‐synen	  ändras	  på	  det	  retoriska	  men	  inte	  praktiska	  planet	  
Institutionaliserat	  och	  informellt	  lärande	  –	  planlagt	  lärande	  eller	  lärande	  i	  vardagen	  
Reproduktivt-‐,	  produktivt-‐	  och	  kreativt	  lärande	  
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Handling	  

Implementering	  

Effekt	  

2.5	  HUR	  TEORIERNA	  HÄNGER	  IHOP	  

För	  att	  förtydliga	  hur	  de	  tre	  teorierna	  som	  studien	  bygger	  på	  kan	  man	  se	  till	  figuren	  nedan.	  Det	  är	  en	  i	  sig	  
relativt	  logisk	  kombination	  av	  teorier	  som	  många	  gånger	  är	  svåra	  att	  dela	  upp	  i	  just	  de	  tre	  kategorierna	  
flyter	  samman.	  

Ett	  beslut	  tas	  för	  att	  på	  något	  sätt	  implementeras	  och	  få	  en	  effekt.	  Den	  bakomliggande	  orsaken	  till	  att	  ett	  
beslut	  tas	  måste	  även	  den	  grunda	  sig	  på	  något.	  Det	  kan	  som	  i	  denna	  fallstudie	  handla	  om	  att	  tidigare	  
resultat	  och	  omdömen	  visar	  på	  att	  något	  är	  fel.	  Det	  finns	  då	  exempelvis	  en	  chef	  som	  har	  förståelse	  för	  hur	  
man	  kan	  lösa	  ett	  problem	  och	  använder	  sin	  kunskap	  för	  att	  implementera	  något.	  Möjliggörandet	  av	  detta	  
kräver	  någon	  form	  av	  kommunikation,	  muntlig	  eller	  skriftlig,	  för	  att	  nå	  ut.	  När	  man	  kommunicerar	  kräver	  
det	  i	  sin	  tur	  en	  förståelse	  för	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  når	  sin	  målgrupp.	  Vidare	  krävs	  det	  även	  en	  förförståelse	  
och	  lyhördhet	  hos	  mottagaren	  för	  att	  beslutet	  ska	  få	  någon	  effekt.	  

Det	  går	  även	  att	  utveckla	  figuren	  genom	  att	  lägga	  till	  handling,	  implementering	  och	  effekt	  runtomkring	  för	  
att	  förklara	  sammanhanget.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  

Beslut	  

Kommunika7on	  Förståelse	  

FIGUR	  4.	  ”HUR	  TEORIERNA	  HÄNGER	  IHOP”	  
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METOD	  
	  

I	  följande	  kapitel	  redogörs	  för	  den	  metod	  och	  det	  tillvägagångssätt	  studien	  bygger	  på.	  Kapitlet	  är	  ämnat	  att	  
intyga	  både	  författaren	  och	  läsaren	  om	  att	  forskningen	  präglas	  av	  reliabilitet,	  validitet	  samt	  tillförlitlighet.	  
Vidare	  redogörs	  för	  datainsamlingen	  och	  slutligen	  kritiseras	  de	  valda	  källorna,	  vår	  valda	  metod	  samt	  
tillvägagångssätt.	  

3.1	  METODVAL	  

Studien	  innefattar	  ett	  hermeneutiskt	  förhållningssätt,	  med	  en	  abduktiv	  ansats.	  Dessutom	  använts	  en	  
kvalitativ	  metod	  i	  form	  av	  semistrukturerade	  intervjuer.	  I	  detta	  avsnitt	  beskrivs	  det	  närmare	  vad	  som	  
menas	  med	  dessa	  begrepp	  samt	  en	  motivering	  av	  de	  valda	  metoderna.	  

3.1.1	  VETENSKAPLIGT	  FÖRHÅLLNINGSSÄTT	  	  

Hermeneutiken	  har	  sitt	  ursprung	  från	  teologin	  och	  betyder	  läran	  om	  tolkning.	  Den	  kopplas	  ofta	  till	  
forskning	  med	  kvalitativ	  ansats	  som	  syftar	  till	  att	  studera	  människors	  bild	  av	  verkligheten.	  Hermeneutiker	  
ser	  därför	  verkligheten	  som	  något	  subjektivt,	  till	  skillnad	  från	  exempelvis	  positivister	  som	  mest	  riktar	  in	  
sig	  på	  att	  generalisera	  (Lantz,	  1993).	  Dalen	  (2007)	  menar	  att	  den	  mening	  som	  tolkas	  utifrån	  mötet	  mellan	  
informant	  och	  intervjuare	  bör	  sättas	  i	  relation	  till	  den	  kultur,	  de	  normer	  och	  värderingar	  som	  är	  tidsenliga	  
då	  insamlingen	  av	  empiri	  sker.	  

Då	  uppsatsen	  har	  till	  syfte	  att	  studera	  hur	  ett	  beslut	  har	  implementerats	  samt	  effekten	  ur	  besluts-‐,	  
kommunikations-‐	  och	  förståelseteorier	  föll	  det	  sig	  naturligt	  att	  välja	  ett	  hermeneutiskt	  förhållningssätt	  
med	  fokus	  på	  att	  tolka	  beslutet	  efter	  dessa	  utifrån	  dessa	  teorier.	  Som	  Lantz	  (1993)	  nämner	  finns	  det	  ingen	  
absolut	  sanning	  utan	  jag	  har	  istället	  ämnat	  sätta	  mig	  in	  i	  situationen	  hos	  Polisen	  för	  att	  uppleva	  deras	  
verklighet.	  	  	  

3.1.2	  ANSATS	  

Jag	  har	  valt	  att	  använda	  mig	  av	  en	  fallstudie	  i	  denna	  uppsats	  för	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  beslut,	  samt	  
implementering	  och	  effekt	  av	  detta	  beslut.	  En	  fallstudie	  fokuserar	  enligt	  Denscombe	  (2009:59)	  på	  en	  eller	  
ett	  fåtal	  förekomster	  av	  ett	  särskilt	  fenomen	  i	  mening	  att	  ge	  en	  djupare	  redogörelse	  för	  vissa	  händelser,	  
förhållanden	  eller	  processer	  i	  det	  enskilda	  fallet.	  Utmärkande	  för	  en	  fallstudie	  är	  inriktningen	  på	  en	  enda	  
undersökningsenhet	  där	  målsättningen	  är	  att	  belysa	  det	  generella	  genom	  att	  titta	  på	  det	  enskilda.	  Det	  
verkliga	  värdet	  som	  en	  fallstudie	  ger	  är	  att	  den	  möjliggör	  en	  förklaring	  till	  varför	  ett	  resultat	  kan	  uppstå	  
istället	  för	  att	  endast	  visa	  vilket	  resultatet	  är.	  	  	  	  

Själva	  “fallet”	  inom	  studien	  som	  utgör	  utgångspunkten	  i	  undersökningen	  är	  ett	  redan	  existerande	  fall	  och	  
ingen	  konstlad	  situation	  i	  forskningssyfte,	  vilket	  Denscombe	  (2009:61)	  menar	  krävs	  för	  att	  kallas	  en	  
fallstudie.	  Jag	  har	  därför	  själv	  ingen	  inverkan	  på	  utgången	  utan	  det	  är	  “naturligt	  förekommande”.	  	  
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För	  att	  förklara	  relationen	  mellan	  teorin	  och	  empiri	  kring	  arbeten	  på	  högre	  nivåer	  finns	  det	  tre	  alternativa	  
sätt	  att	  använda	  sig	  av;	  induktion,	  deduktion	  eller	  abduktion	  (Patel	  &	  Davidson	  2003).	  Dessa	  används	  för	  att	  
återge	  en	  sådan	  korrekt	  bild	  av	  verkligheten	  som	  möjligt.	  

Med	  en	  induktiv	  ansats	  menas	  att	  forskaren	  först	  undersöker	  verkligheten	  för	  att	  därefter	  stämma	  av	  med	  
teorierna.	  Då	  forskaren	  upptäcker	  skillnader	  mellan	  teori	  och	  verklighet	  uppstår	  bildandet	  av	  en	  ny	  teori.	  
Tvärtom	  gäller	  vid	  ett	  deduktivt	  förhållningssätt.	  Då	  drar	  forskaren	  slutsatser	  om	  vissa	  företeelser	  utifrån	  
allmänna	  principer	  och	  redan	  existerande	  teorier	  med	  syfte	  att	  förklara	  verkligheten.	  För	  att	  göra	  det	  
enkelt	  går	  det	  att	  särskilja	  dessa	  genom	  att	  påstå	  att	  deduktiva	  forskare	  har	  för	  avsikt	  att	  bevisa	  teorier	  och	  
hypoteser,	  medan	  induktiva	  forskare	  avser	  upptäcka	  nya	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011). 

Abduktion	  å	  andra	  sidan,	  är	  en	  sammanställd	  konstellation	  av	  både	  induktion	  och	  deduktion.	  Abduktion	  
utgår	  ifrån	  empiriska	  fakta	  men	  avfärdar	  samtidigt	  inte	  teoretiska	  föreställningar.	  Detta	  är	  vanligt	  vid	  
undersökningar	  baserade	  på	  en	  fallstudie	  (Alvesson	  &	  Sköldberg	  1994)	  vilket	  är	  fallet	  i	  denna	  uppsats.	  
Denna	  ansats	  ger	  möjlighet	  att	  agera	  mer	  fritt	  i	  undersökningen	  och	  är	  även	  ansluten	  till	  insamling	  av	  
kvalitativa	  data	  (Patel	  &	  Davidson	  2011),	  vilket	  stöder	  mig	  i	  valet	  av	  att	  anta	  en	  tolkande	  undersöknings-‐
metod. Strävan	  är	  att	  hitta	  mönster	  i	  empirin	  som	  analyseras	  utifrån	  teoretiskt	  grundande	  antaganden.	  	  

Inledningsvis	  följde	  studien	  en	  deduktiv	  ansats	  då	  teorierna	  var	  centrala	  i	  undersökningen.	  Dessa	  har	  legat	  
till	  grund	  för	  problemformuleringen	  och	  syftet,	  men	  även	  varit	  av	  stor	  vikt	  i	  valet	  av	  frågor	  ställda	  i	  
intervjuerna.	  Samtidigt	  som	  insamling	  skett	  av	  det	  empiriska	  materialet	  som	  fick	  en	  allt	  större	  betydelse	  
för	  undersökningen.	  Det	  har	  således	  skett	  skift	  mellan	  teorier	  och	  den	  empiriska	  datainsamlingen,	  vilket	  
gett	  möjlighet	  till	  mer	  kunskap	  om	  ämnesområde.	  Denna	  skiftande	  tolkningsprocess	  gynnas	  av	  en	  abduktiv	  
ansats	  som	  låter	  godkänna	  denna	  pendling	  mellan	  teori	  och	  empiri	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011),	  vilket	  jag	  
använt	  mig	  av	  i	  analysen.	  

De	  semistrukturerade	  frågorna	  som	  utformats	  är	  således	  bäst	  lämpade	  för	  en	  abduktiv	  eller	  induktiv	  
metod,	  vilka	  syftar	  till	  att	  samla	  kvalitativ	  information	  genom	  intervjuer	  där	  tolkning	  sker	  av	  
informanternas	  svar	  för	  att	  förstå	  dem	  så	  nära	  som	  möjligt.	  Detta	  har	  senare	  legat	  till	  grund	  för	  analysen.	  

3.1.3	  KVALITATIV	  METOD	  

Johannessen	  &	  Tufte	  (2003)	  skiljer	  på	  studier	  av	  den	  kvantitativa	  och	  kvalitativa	  naturen,	  men	  menar	  
samtidigt	  att	  det	  finns	  en	  svårighet	  i	  att	  sätta	  en	  klar	  och	  tydlig	  gräns	  mellan	  dem.	  Kvantitativa	  ansatser	  
grundar	  sig	  bland	  annat	  i	  enkätundersökningar	  med	  frågor	  och	  fasta	  svarsalternativ	  som	  respondenten	  tar	  
del	  av	  och	  besvara,	  vilket	  resulterar	  i	  att	  mäta	  det	  forskaren	  är	  ute	  efter.	  

Denna	  studie	  är	  dock	  av	  det	  kvalitativa	  slaget,	  vilket	  menas	  att	  forskaren	  ämnar	  studera	  en	  mjuk	  verklighet	  
och,	  för	  att	  där	  skapa	  sig	  en	  större	  förståelse,	  gå	  in	  på	  djupet	  av	  fenomenet.	  Då	  man	  i	  den	  kvalitativa	  
ansatsen	  utgår	  från	  ett	  mindre	  urval	  blir	  undersökningen,	  enligt	  Johannessen	  &	  Tufte	  (2003),	  mer	  
hermeneutiskt	  tolkande.	  Samtidigt	  skapar	  den	  kvalitativa	  ansatsen	  en	  mer	  detaljerad	  och	  nyanserad	  bild	  
av	  forskningsfrågan.	  Studien	  grundar	  sig	  därmed	  i	  kvalitativa	  ansatser	  med	  anledning	  av	  att	  skapa	  en	  
fylligare	  bild	  samt	  ett	  bredare	  spektrum	  för	  flexibilitet	  i	  tolkningen.	  	  	  

Då	  Södertäljes	  polismästardistrikt,	  eller	  mer	  specifikt	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln,	  är	  en	  relativt	  liten	  del	  
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av	  Sveriges	  polisorganisation	  och	  respondenterna	  har	  individuella	  behov	  av	  växlande	  karaktär	  fann	  jag	  det	  
logiskt	  att	  utforma	  en	  kvalitativ	  studie,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  tolka	  samt	  förstå	  den	  subjektiva	  verklighets-‐
uppfattningen	  hos	  poliserna.	  Hade	  jag	  velat	  mäta	  bredden	  hos	  en	  större	  population	  skulle	  en	  kvantitativ	  
studie	  varit	  att	  föredra,	  men	  för	  att	  uppnå	  syftet	  med	  studien,	  samt	  kunna	  besvara	  problemformulering,	  
avsåg	  jag	  förstå	  polisernas	  bild	  snarare	  än	  att	  förklara	  den.	  Med	  denna	  kvalitativa	  metod	  kunde	  jag	  därför	  
göra	  denna	  tolkning	  och	  även	  få	  mer	  nyanserade	  beskrivningar	  från	  mina	  informanter	  även	  fast	  
informaterna	  inte	  var	  särskilt	  många	  till	  antalet. 

 

3.2	  DATAINSAMLING	  

Denscombe	  (2009:183)	  redovisar	  för	  fyra	  grundläggande	  metoder	  för	  insamling	  av	  material.	  Dessa	  är	  
intervjuer,	  skriftligt	  material,	  observationer	  samt	  frågeformulär.	  Denna	  studie	  bygger	  på	  de	  första	  tre	  av	  
dessa.	  Vidare	  talar	  Denscombe	  (2009:149)	  om	  en	  så	  kallad	  metodkombination	  som	  huvudsakligen	  går	  ut	  
på	  att	  man	  blandar	  kvalitativa	  och	  kvantitativa	  data.	  I	  detta	  fall	  rör	  det	  sig	  om	  kvalitativa	  data	  i	  form	  av	  
intervjuer	  och	  observationer	  och	  kvantitativa	  data	  i	  form	  skriftliga	  dokument	  dels	  från	  litteratur	  samt	  dels	  
från	  dokument	  från	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln.	  Anledningen	  till	  metodkombinering	  är	  för	  att	  få	  en	  mer	  
fullständig	  bild	  samt	  en	  vidare	  analys	  av	  just	  kommunikations-‐	  och	  förståelseaspekterna	  vid	  
beslutsfattande.	  Då	  uppsatsen	  bygger	  på	  en	  fallstudie	  uppmanar	  även	  Denscombe	  (2009:61)	  ett	  
användande	  av	  olika	  typer	  av	  data	  samt	  forskningsmetoder.	  Här	  nedan	  följer	  en	  presentation	  av	  de	  
sekundär-‐	  och	  primärdata	  som	  använts	  samt	  en	  genomgång	  av	  urvalet.	  	  	  

3.2.1	  SEKUNDÄRDATA	  

För	  att	  skapa	  en	  teoretisk	  ram	  har	  litteratur	  rörande	  ämnet	  använts.	  Här	  har	  mycket	  energi	  lagts	  på	  att	  få	  
ett	  brett	  utbud	  av	  litteratur	  som	  belyser	  olika	  saker	  men	  som	  ändå	  kompletterar	  varandra.	  Rienecker	  och	  
Jørgensens	  (2008:241)	  har	  en	  modell	  för	  hur	  man	  bearbetar	  litteraturen	  (se	  bilaga1).	  Denna	  går	  ut	  på	  att	  
man	  tar	  ut	  de	  mest	  väsentliga	  delarna	  ur	  litteraturen	  och	  antecknar	  kommentarer	  och	  reflektioner	  under	  
tiden,	  vilket	  jag	  använt	  mig	  utav.	  	  

De	  författare	  som	  finns	  med	  är	  väl	  omnämnda	  inom	  sina	  respektive	  ämnen	  och	  hänvisar	  ofta	  till	  varandra,	  
samt	  även	  flertalet	  författare	  och	  litteratur	  som	  jag	  i	  tidigare	  kurser	  på	  högskolenivå	  tagit	  del	  av.	  En	  del	  i	  
studien	  handlar	  om	  beslutsteori	  där	  Blomqvist	  &	  Jacobssons	  (2002)	  ”Drömmar	  om	  framtiden”	  har	  legat	  
som	  grund.	  Boken	  handlar	  om	  två	  beslut	  som	  fattades	  på	  1990-‐talet,	  där	  det	  ena	  beslutet	  firades	  som	  en	  
framgång	  medan	  det	  andra	  visade	  sig	  vara	  ett	  misslyckande.	  Den	  förklarar	  hur	  beslutsprocessen	  gick	  till	  
och	  vilka	  aktörer	  som	  var	  betydelsefulla.	  Valet	  av	  denna	  bok	  grundar	  sig	  på	  de	  liknelser	  som	  finns	  i	  min	  
fallstudie,	  men	  även	  på	  att	  jag	  vid	  flera	  tillfällen	  läst	  boken	  i	  kurser	  på	  högskolan.	  

En	  andra	  del	  handlar	  om	  kommunikationsteorier	  där	  basen	  varit	  Jacksson	  &	  Carters	  (2002)	  bok	  
”Organisationsbeteende	  i	  nytt	  perspektiv”.	  Denna	  bok	  presenterar	  en	  ram	  för	  organisationsbeteende	  som	  
ger	  en	  förståelse	  för	  hur	  och	  varför	  människor	  uppträder	  i	  organisationer	  och	  förståelse	  för	  den	  påverkan	  
som	  organisationer	  har	  på	  människors	  beteende.	  
	  	  



	  

	  

17	  

	  	  

	  

Till	  den	  tredje	  och	  sista	  delen	  förståelseteorier	  betonar	  Larsson	  (red.	  1996)	  i	  boken	  ”Livslångt	  lärande”	  
nödvändigheten	  av	  att	  uppmärksamma	  det	  lärande	  som	  sker	  i	  vardagen.	  Han	  lyfter	  samtidigt	  fram	  de	  
växande	  kunskapsklyftorna.	  Här	  kommer	  även	  Sandberg	  och	  Targama	  (1998)	  fram	  med	  boken	  ”Ledning	  
och	  förståelse	  –	  ett	  kompetensperspektiv	  på	  organisationer”	  där	  de	  lyfter	  fram	  att	  ledare	  är	  oklara	  med	  vad	  
förståelse	  är	  och	  hur	  förståelse	  kan	  utvecklas.	  	  Ekman	  (2007)	  har	  skrivit	  boken	  “Från	  prat	  till	  resultat	  –	  om	  
vardagens	  ledarskap”	  grundat	  bland	  annat	  på	  sina	  egna	  erfarenheter	  som	  polis	  men	  även	  doktorand	  i	  
organisation	  och	  ledarskap	  voch	  verksam	  vid	  Stockholms	  universitet.	  
	  
De	  sekundärdata	  som	  använts	  är	  även	  dokument	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  det	  nya	  inriktningsbeslutet	  vad	  
avser	  spanings-‐	  och	  narkotikarotelns	  förändrade	  verksamhetsinriktning.	  Det	  innefattar	  två	  
inriktningsbeslut,	  en	  order,	  insatsorder,	  uppföljning	  samt	  ett	  styrkort.	  Alla	  dessa	  dokument	  är	  mottagna	  
från	  polismästaren	  samt	  verksamhetscontrollern.	  Det	  är	  i	  sig	  offentliga	  dokument	  för	  den	  som	  begär	  ut	  
dem,	  men	  de	  måste	  först	  sekretessbeprövas,	  då	  viss	  information	  ej	  kan	  lämnas	  ut.	  Därför	  finns	  dessa	  ej	  
med	  som	  bilagor.	  	  	  	  

Den	  sekundära	  datainsamlingen	  har	  ökat	  min	  kunskap	  om	  området,	  vilket	  har	  varit	  betydelsefullt	  för	  att	  
skapa	  relevanta	  intervjufrågor.	  Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  ställa	  de	  rätta	  frågorna	  till	  informanterna,	  men	  också	  
att	  ställa	  frågor	  som	  hjälper	  till	  att	  förstå,	  tolka	  och	  analysera	  den	  insamlade	  informationen.	  

3.2.2	  PRIMÄRDATA	  

I	  denna	  studie	  representerar	  de	  semistrukturerade	  intervjuerna	  den	  främsta	  primärdatan.	  Jag	  har	  
genomfört	  relativt	  få,	  men	  djupa	  intervjuer	  för	  att	  få	  en	  sådan	  bra	  bild	  av	  verkligheten	  som	  möjligt.	  	  

Det	  huvudsakliga	  målet	  med	  en	  samtalsintervju	  är	  att	  framkalla	  så	  spontana	  verklighetsskildringar	  som	  
möjligt.	  Dessa	  intervjuer	  kan	  vara	  strukturerade	  på	  olika	  sätt.	  En	  öppen	  intervju	  ger	  informanten	  möjlighet	  
att	  berätta	  så	  fritt	  som	  denne	  önskar	  om	  sin	  egen	  bild	  av	  verkligheten.	  Den	  som	  intervjuar	  har	  då	  sällan	  
några	  frågor	  färdiga	  utan	  är	  beroende	  av	  öppenheten	  och	  svaren	  informanten	  delar	  med	  sig	  av.	  För	  att	  få	  
fram	  det	  som	  är	  väsentligt	  för	  undersökningens	  syfte	  används	  vanligtvis	  en	  mer	  strukturerad	  form	  på	  
intervjun.	  Vid	  en	  helt	  strukturerad	  intervju	  är	  frågorna	  fasta	  och	  kan	  jämföras	  med	  en	  kvantitativ	  
frågeundersökning.	  Frågorna	  ställs	  i	  en	  viss	  ordning	  och	  svarsutrymmet	  är	  inte	  lika	  fritt	  som	  i	  en	  öppen	  
intervju.	  Jag	  har	  dock	  använt	  mig	  av	  en	  intervjuform	  som	  ligger	  någonstans	  emellan	  den	  öppna	  och	  den	  
helt	  strukturerade	  intervjun,	  även	  kallad	  semistrukturerad	  intervju.	  Denna	  innehåller	  en	  mall	  med	  ämnen	  
att	  beröra	  där	  frågornas	  ordning	  kan	  skifta.	  På	  så	  vis	  kunde	  jag	  ställa	  följdfrågor	  för	  att	  vidga	  
arbetsmaterialet	  och	  informanten	  kan	  således	  svara	  fritt	  på	  frågorna	  (Dalen,	  2011).	  Frågorna	  är	  även	  
medvetet	  generella	  då	  de	  tillfrågade	  har	  olika	  befattningar	  samt	  skilda	  arbetsuppgifter.	  Att	  ställa	  exakt	  
likadana	  frågor	  till	  alla	  skulle	  inte	  ge	  de	  svar	  som	  behövs	  för	  studien.	  Före	  intervjun	  mottog	  alla	  tillfrågade	  
ett	  e-‐mail	  med	  övergripande	  frågor	  och	  bakgrund	  till	  intervjun,	  för	  att	  på	  så	  sätt	  få	  ut	  så	  mycket	  som	  
möjligt	  av	  den	  tid	  som	  fanns.	  

Intervjufrågorna	  har	  ställts	  med	  bakgrund	  till	  teorin.	  Intervjuerna	  skedde	  även	  i	  en	  beslut-‐hierarkisk	  
ordning	  för	  att	  få	  en	  så	  klar	  bild	  som	  möjligt	  av	  hur	  beslutet	  vandrat	  ned	  i	  organisationen.	  Detta	  visade	  hur	  
medarbetarna	  uppfattade	  den	  första	  kontakten	  med	  beslutet	  och	  deras	  tolkning	  av	  situationen.	  En	  
återkoppling	  gjordes	  slutligen	  med	  polismästaren	  som	  då	  fick	  möjlighet	  att	  läsa	  igenom	  en	  del	  av	  hans	  svar	  
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och	  göra	  vissa	  kommentarer	  samt	  bekräfta	  att	  det	  tolkats	  korrekt.	  Störst	  fokus	  har	  medvetet	  lagts	  på	  
polismästaren	  då	  han	  är	  den	  ursprungliga	  beslutsfattaren	  i	  detta	  fall.	  	  

Intervjuerna	  är	  alla	  personliga,	  vilket	  medförde	  observation	  av	  omgivning,	  kroppsspråk,	  ansiktsuttryck	  och	  
tonlägen	  som	  även	  tas	  in	  i	  beräkningen.	  Platsen	  för	  samtliga	  intervjuer,	  undantagsvis	  intervjun	  med	  
rotelchefen,	  skedde	  på	  poliskontor.	  Detta	  medförde	  att	  respondenterna	  var	  i	  sin	  naturliga	  miljö,	  en	  och	  en	  
utan	  påverkan	  från	  andra.	  Intervjun	  med	  rotelchefen	  skedde	  i	  en	  hotellobby,	  dock	  avskiljt	  för	  att	  ett	  öppet	  
samtal	  kunde	  ske.	  	  	  

Vid	  samtliga	  intervjuer	  fördes	  ljudupptagningar.	  Detta	  för	  att	  kunna	  fokusera	  fullt	  ut	  på	  vad	  som	  sades	  och	  
för	  att	  sedan	  ge	  möjlighet	  att	  kunna	  gå	  igenom	  och	  transkribera	  svaren.	  Det	  finns	  enligt	  Denscombe	  
(2009:266)	  både	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  inspelningar.	  Fördelen	  är	  att	  det	  ger	  intervjuaren	  chansen	  att	  
få	  en	  djupare	  bild	  då	  man	  kan	  notera	  övriga	  observationer.	  Nackdelen	  kan	  vara	  att	  respondenten	  kan	  
känna	  sig	  obekväm	  med	  inspelning.	  	  

	  

3.2.2.1	  URVAL	  

Urvalet	  är	  en	  mycket	  tidskrävande	  process	  vilket	  belyser	  vikten	  av	  att	  inte	  ha	  ett	  alltför	  stort	  urval	  (Dalen	  
2007).	  Materialet	  som	  undersöks	  måste	  hålla	  god	  kvalité	  samt	  utgöra	  bra	  grund	  för	  tolkning	  och	  analys	  av	  
data.	  Är	  intervjuantalet	  för	  stort	  riskerar	  analysen	  att	  bli	  ytlig.	  Ett	  fåtal	  intervjuer	  är	  ultimat	  för	  ingående	  
och	  väl	  genomförda	  analyser.	  Två	  kriterier	  som	  är	  extra	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  ett	  kvalitativt	  urval	  är	  
först	  tillräcklighet,	  där	  antalet	  ska	  vara	  så	  pass	  stort	  att	  det	  kan	  återspegla	  den	  bredd	  som	  finns	  inom	  
organisationen	  i	  förhållande	  till	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna.	  Det	  nästkommande	  kriteriet	  är	  mättnad,	  
vilket	  menas	  med	  att	  det	  inte	  ska	  komma	  någon	  ny	  information	  under	  intervjutillfällena.	  En	  uppsats	  på	  
kandidatnivå	  bör	  därför	  inte	  omfatta	  fler	  än	  tio	  intervjuer	  för	  att	  uppnå	  mättnad,	  samtidigt	  som	  det	  är	  
innehållet	  i	  dessa	  som	  styr	  och	  inte	  antalet.	  För	  att	  kunna	  nå	  den	  kärnan	  i	  min	  studie	  har	  jag	  därför	  använt	  
mig	  av	  ändamålsenliga	  urval	  (Ryen,	  2004).	  	  

Urvalet	  av	  respondenter	  till	  studien	  har	  skett	  med	  ett	  subjektivt	  urval	  med	  vissa	  inslag	  av	  den	  så	  kallade	  
snöbollseffekten	  (Denscombe	  2009:37).	  Vid	  subjektivt	  urval	  har	  respondenterna	  handplockats	  på	  grund	  av	  
att	  de	  troligtvis	  ger	  den	  data	  som	  behövs	  till	  studien.	  Fördelen	  med	  detta	  sätt	  är	  att	  det	  tillåter	  mig	  att	  
närma	  mig	  de	  personer	  som	  jag	  har	  goda	  grunder	  att	  anta	  vara	  avgörande	  för	  det	  som	  undersöks	  utan	  att	  
behöva	  intervjua	  en	  större	  mängd	  människor.	  Denna	  effekt	  visade	  sig	  extra	  tydligt	  då	  polismästaren	  
hänvisade	  mig	  vidare	  till	  vissa	  respondenter	  som	  i	  sin	  tur	  förde	  mig	  vidare,	  då	  dessa	  ansåg	  att	  jag	  skulle	  få	  
mest	  utav	  mina	  intervjuer	  på	  så	  sätt.	  Dock	  var	  redan	  bilden	  klar	  från	  början	  av	  att	  gå	  uppifrån	  och	  ned	  i	  
beslutshierarkin,	  allt	  för	  att	  förstå	  sambandet	  bättre	  själv.	  	  	  

De	  personer	  som	  intervjuats	  har	  en	  direkt	  koppling	  till	  det	  nya	  beslutet	  angående	  spanings-‐	  och	  
narkotikarotelns	  förändrade	  verksamhetsinriktning.	  Polismästaren	  i	  Södertälje	  har	  det	  övergripande	  
ansvaret	  för	  beslutsfattandet	  i	  det	  distriktet.	  Chefen	  för	  den	  nya	  roteln,	  som	  är	  nästa	  led	  kring	  beslutet	  och	  
har	  till	  uppgift	  att	  föra	  det	  vidare,	  har	  även	  intervjuats.	  Verksamhetscontrollern	  har	  det	  administrativa	  
ansvaret	  för	  att	  ta	  fram	  samt	  redovisa	  resultaten,	  vilket	  gav	  en	  annan	  bild	  av	  beslutet	  i	  hårda	  och	  en	  del	  
mjuka	  siffror.	  Intressant	  att	  tillägga	  var	  även	  att	  den	  nuvarande	  verksamhetscontrollern	  tidigare	  arbetat	  på	  
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roteln	  och	  varit	  med	  vid	  förändringen	  och	  gav	  därför	  viktiga	  infallsvinklar.	  Sedan	  har	  även	  ett	  par	  av	  de	  
poliser	  som	  dagligen	  arbetar	  med	  att	  verkställa	  beslutet	  intervjuats.	  Dessa	  två	  är	  gruppchefer	  inom	  deras	  
arbetsområde.	  Dessa	  gav	  bilden	  av	  hur	  beslutet	  visat	  sig	  ”längst	  ned”	  i	  organisationen.	  Även	  fast	  dessa	  
informanter	  endast	  var	  två	  till	  antalet	  gav	  de	  den	  informationen	  som	  behövdes	  för	  studien.	  Avslutningsvis	  
skedde	  en	  återkoppling	  till	  polismästaren	  där	  resultatet	  även	  redovisas	  för	  honom	  för	  ytterligare	  
kommentarer.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

TABELL	  2.	  URVAL	  RESPONDENTER	  

	  

Det	  låga	  antalet	  informanter	  kan	  ses	  som	  en	  svaghet	  för	  undersökningen	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  det	  är	  svårt	  
att	  generalisera	  resultatet	  till	  hela	  polisverksamheten.	  Dock	  anser	  jag	  ändå	  att	  studien	  har	  en	  hög	  kvalité	  då	  
jag	  ämnat	  genomföra	  en	  ingående	  och	  väl	  genomförd	  analys,	  då	  analysen	  riskerar	  bli	  ytlig	  om	  
intervjuantalet	  är	  för	  stort	  (Repstad,	  2007).	  Jag	  anser	  att	  jag	  uppnått	  tillräcklighet	  då	  jag	  erhållit	  täckande	  
svar	  på	  de	  teoretiska	  utgångspunkterna.	  	  

	  

3.4	  RELIABILITET	  OCH	  VALIDITET	  

Forskare	  refererar	  till	  realibilitet	  då	  de	  villbekräfta	  kvaliteten	  på	  sina	  studier.	  Relliabilitet	  anses	  dock	  vara	  
svårt	  att	  applicera	  på	  kvalitativa	  studier	  då	  de	  förutsätter	  att	  insamlingsmetod	  samt	  dataanalys	  ska	  kunna	  
kontrolleras	  av	  andra	  forskare	  som	  undersöker	  samma	  företeelse.	  Dessutom	  kräver	  en	  reliabilitetsmätning	  
att	  denna	  företeelse	  som	  mäts	  inte	  ska	  ändras	  med	  tiden	  (Dalen,	  2007).	  Detta	  blir	  alltså	  svårt	  i	  denna	  studie	  
då	  denna	  har	  unika	  informanter	  och	  omständigheter	  som	  ständigt	  förändras.	  Jag	  har	  avsett	  redogöra	  för	  
metod	  så	  pass	  tydligt	  för	  att	  skapa	  någon	  forma	  av	  överförbarhet	  till	  andra	  forskare	  som	  vill	  undersöka	  
samma	  företeelse.	  	  	  

Validitet	  innebär,	  enligt	  Denscombe	  (2009:425)	  i	  stora	  drag	  att	  data	  och	  metoder	  ska	  vara	  “riktiga”.	  Då	  det	  
gäller	  forskningsdata	  menas	  det	  huruvida	  data	  speglar	  sanningen	  och	  verkligheten	  samt	  täcker	  de	  

Befattning	   Datum	   Tid	  

Polismästare	   2011-‐10-‐04	   Ca	  1h	  

Rotelchef	   2011-‐11-‐18	   Ca	  1h	  

Verksamhetscontroller	   2011-‐11-‐21	   Ca	  40min	  

Polis	  1	   2011-‐11-‐29	   Ca	  35	  min	  

Polis	  2	   2011-‐11-‐29	   Ca	  20	  min	  

Polismästare	   2011-‐12-‐21	   Ca	  1h	  
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avgörande	  frågorna.	  Då	  det	  gäller	  forskningsmetoderna	  man	  använder	  sig	  av	  för	  att	  ta	  fram	  data	  kan	  frågan	  
ställas:	  “mäter	  vi	  begreppets	  lämpliga	  indikatorer	  och	  får	  vi	  exakta	  resultat”	  (Denscombe	  2009:425).	  Det	  
gäller	  att	  samtidigt	  vara	  medveten	  om	  svårigheterna	  kring	  hög	  validitet	  vid	  en	  kvalitativ	  studie	  då	  man	  inte	  
har	  till	  syfte	  att	  göra	  någon	  direkt	  generalisering	  utan	  skapa	  sig	  en	  bred	  bild.	  	  

Dalen	  (2007)	  presenterar	  fyra	  faktorer	  som	  går	  att	  knyta	  an	  till	  validitet	  i	  kvalitativa	  intervjustudier.	  (1)	  
Forskarrollen	  syftar	  till	  forskarens	  förhållande	  till	  informanterna	  i	  skapandet	  av	  samspel	  under	  intervjun	  
Då	  jag	  är	  relativt	  insatt	  i	  både	  ämne	  och	  relativt	  insatt	  i	  polisens	  vardag	  genom	  nära	  kontakt	  till	  polisen	  
genom	  bland	  annat	  min	  far,	  stärker	  det	  min	  uppfattning	  samt	  förståelsen	  i	  situationsbeskrivningar.	  
Redogörelsen	  av	  detta	  samspel	  skapar	  intersubjektivitet	  som	  bidrar	  till	  att	  validiteten	  i	  min	  tolkning	  
polisernas	  respons	  stärks.	  (2)Validiteten	  i	  metodvalet	  kräver	  inspelningsredskap	  och	  noggrant	  utförda	  
anteckningar	  för	  att	  kunna	  redogöra	  för	  datainsamlingsprocessen.	  Inspelningsredskapet	  bestod	  av	  en	  
smartphone	  som	  kontrollerades	  innan	  för	  att	  med	  stor	  säkerhet	  inte	  kunna	  avbrytas	  under	  tiden.	  Denna	  
kompleterades	  genom	  noggranna	  anteckningar	  av	  kroppspråk	  och	  övriga	  intryck	  som	  inspelningsredskap	  
inte	  kan	  få	  med.	  (3)	  Datamaterialets	  validitet	  hanterades	  vidare	  vilket	  innebär	  att	  informanternas	  utsago	  är	  
central	  i	  materialet	  som	  används	  som	  underlag	  för	  tolkningen.	  För	  att	  få	  ut	  detaljrika	  svar	  från	  
informanterna	  skapades	  frågor	  menade	  att	  få	  med	  så	  mycket	  av	  polisernas	  egna	  ord	  och	  berättelser	  som	  
möjligt.	  (4)	  Tolkningsvaliditeten	  anses	  beskriva	  hög	  validitet	  hos	  kvalitativa	  studier.	  Genom	  att	  bilda	  sig	  en	  
förståelse	  för	  de	  samband	  som	  återfinns	  i	  materialet	  kan	  utvecklas	  en	  tolkning	  genom	  att	  knyta	  an	  delen	  till	  
sin	  helhet.	  För	  att	  jag	  skulle	  kunna	  göra	  det	  förutsattes	  det	  att	  polisernas	  svar	  var	  tillräckligt	  detaljrika	  och	  
tydliga.	  	  

Vidare	  kan	  man	  studera	  validiteten	  i	  intervjudata	  –	  hur	  vet	  man	  att	  informanten	  talar	  sanning?	  Detta	  är	  en	  
mycket	  viktig	  fråga	  menar	  Denscombe	  (2009:265).	  Då	  intervjun	  innefattar	  faktiska	  frågor	  kan	  intervjuaren	  
göra	  kontroller	  och	  bekräfta	  frågan	  med	  andra	  informanter.	  När	  det	  dock	  gäller	  informantens	  egna	  
upplevelser	  och	  erfarenheter	  blir	  det	  mera	  komplicerat.	  I	  denna	  uppsats	  har	  en	  återkoppling	  gjorts	  med	  
polismästaren	  för	  att	  bekräfta	  att	  data	  stämmer,	  resterande	  frågor	  som	  bygger	  på	  erfarenheter	  och	  
upplevelser	  har	  jag	  i	  beaktning	  vid	  analysen.	  	  	  	  	  	  

Denscombe	  (2009:244)	  talar	  vidare	  om	  en	  så	  kallad	  intervjuareffekt.	  Denna	  innebär	  att	  undersökningar	  
gjorts	  kring	  intervjuer	  som	  tyder	  på	  att	  människor	  svarar	  olika	  beroende	  på	  hur	  de	  tolkar	  personen	  som	  
intervjuar	  dem.	  Det	  är	  då	  främst	  kön,	  ålder	  samt	  etniska	  ursprung	  som	  påverkar	  hur	  mycket	  respondenten	  
är	  villig	  att	  säga	  och	  hur	  ärlig	  denne	  är.	  Data	  påverkas	  även	  av	  intervjuarens	  personliga	  identitet.	  Då	  data	  
från	  intervjuerna	  väger	  tungt	  i	  studien	  beaktar	  jag	  även	  att	  den	  information	  jag	  fått	  ta	  del	  av	  annars	  kan	  
vara	  svår	  att	  nå	  utan	  de	  personliga	  kontakter	  jag	  har.	  Det	  går	  heller	  inte	  helt	  bortse	  ifrån	  att	  svaren	  från	  
respondenterna	  är	  på	  något	  sätt	  påverkade	  av	  detta,	  något	  som	  jag	  har	  i	  åtanke.	  

Viktigt	  är	  även	  att	  se	  till	  skriftliga	  källors	  validitet.	  Descombe	  (2009:301)	  menar	  på	  att	  “när	  det	  gäller	  
forskning	  får	  man	  aldrig	  acceptera	  dokumentära	  källor	  “som	  de	  är”.	  Validiteten	  är	  något	  som	  måste	  
fastställas	  och	  inte	  tas	  för	  givet.	  Detta	  har	  jag	  i	  uppsatsen	  haft	  i	  åtanke	  då	  jag	  jämfört	  flera	  skilda	  källor	  som	  
litteratur.	  De	  främsta	  förlag	  som	  används	  är	  Studentlitteratur	  AB	  samt	  Liber	  AB.	  Dessa	  har	  kompletterats	  
med	  kända	  vetenskapliga	  artiklar.	  	  
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3.5	  GENOMFÖRANDE	  

Grunden	  till	  denna	  uppsats	  bygger	  dels	  på	  ett	  intresse	  av	  vad	  det	  är	  som	  gör	  att	  vissa	  beslut	  som	  tas	  får	  ett	  
så	  pass	  bra	  gensvar	  medan	  andra	  beslut	  rinner	  ut	  i	  sanden.	  Att	  vara	  omgiven	  av	  människor	  som	  dagligen	  
arbetar	  för	  att	  skapa	  effekt	  av	  beslut,	  har	  gjort	  att	  jag	  ställt	  mig	  frågan	  hur	  man	  gör	  för	  att	  nå	  bäst	  resultat	  
med	  sitt	  beslut.	  Den	  inblick	  jag	  har	  i	  polisens	  verksamhet	  genom	  människor	  i	  min	  omgivning	  samt	  genom	  
tidigare	  arbeten	  och	  studiebesök	  hos	  polisen	  har	  skapat	  ett	  större	  intresse	  för	  den	  komplexa	  organisation	  
polisen	  faktiskt	  är.	  Diskussioner	  kring	  varför	  vissa	  beslut	  som	  tas	  lyckas	  bättre	  än	  andra	  förde	  mig	  in	  på	  
frågan.	  

Då	  jag	  kontaktade	  polismästaren	  välkomnades	  en	  studie	  av	  ett	  beslut	  som	  var	  aktuellt,	  då	  han	  själv	  finner	  
det	  av	  stort	  intresse.	  Jag	  fick	  förslag	  på	  två	  olika	  alternativ	  men	  valde	  detta	  då	  det	  tidsmässigt	  var	  mest	  
lämpligt	  då	  det	  hade	  gått	  en	  tid	  efter	  beslutet	  tagits	  och	  man	  därför	  kunde	  se	  konsekvenserna.	  Vid	  närmare	  
studier	  av	  beslutsteorier	  fann	  jag	  en	  hel	  värld	  av	  intressanta	  teorier	  att	  jämföra	  polisens	  beslutsvägar	  med.	  
En	  naturlig	  väg	  då	  var	  även	  att	  studera	  kommunikationen	  och	  förståelsen	  kring	  beslutsfattande,	  eftersom	  
de	  är	  två	  grundstenar	  för	  att	  nå	  ut	  och	  förankra	  ett	  beslut	  i	  en	  verksamhet.	  	  	  	  	  

Kontakt	  togs	  vidare	  med	  rotelchefen,	  som	  även	  han	  uppfattades	  mycket	  tillmötesgående	  och	  öppen	  med	  
sina	  svar	  och	  gärna	  hade	  diskussioner	  i	  och	  kring	  ämnet.	  Sedan	  fördes	  de	  övriga	  intervjuerna	  med	  
uppfattningsvis	  uppriktiga	  respondenter	  med	  ett	  påvisande	  intresse	  för	  verksamheten.	  Intervjuerna	  har	  
skett	  sporadiskt.	  Jag	  har	  då	  fått	  chansen	  att	  bearbeta	  de	  data	  jag	  mottagit	  emellan	  intervjuerna.	  	  	  
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EMPIRI	  
	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  empirin	  som	  insamlats.	  Dessa	  består	  dels	  av	  dokument	  från	  Södertälje	  
Polismästardistrikt	  och	  dels	  av	  de	  semistrukturerade	  djupintervjuer	  som	  gjorts	  med	  polismästare,	  
rotelchef,	  verksamhetscontroller	  samt	  två	  poliser.	  Svaren	  från	  intervjuerna	  är	  uppdelade	  i	  frågor	  kring	  
beslut,	  kommunikation	  samt	  förståelse.	  Detta	  för	  att	  tydligare	  följa	  mitt	  syfte	  med	  studien	  och	  för	  att	  
läsaren	  lättare	  ska	  följa	  med	  i	  resonemanget	  nu	  och	  i	  analysen.	  En	  sammanfattning	  följer	  av	  frågorna	  för	  
ytterlligare	  tydlighet	  i	  kopplingen	  till	  teorierna.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  redovisning	  av	  observationer	  vid	  
en	  gruppmöte	  hos	  Södertäljes	  spanings-‐	  och	  narkotikarotel.	  	  

4.1	  DOKUMENT	  FRÅN	  SÖDERTÄLJE	  POLISMÄSTARDISTRIKT	  	  

Den	  4	  augusti	  2010	  skrevs	  ett	  dokument	  vid	  namn	  “Inriktningsbeslut	  vad	  avser	  spanings-‐	  och	  
narkotikarotelns	  förändrade	  verksamhetsinriktning”	  av	  polismästaren	  i	  Södertälje.	  Det	  är	  de	  initiala	  
handlingarna	  för	  det	  som	  senare	  skulle	  komma	  att	  genomföras.	  Vid	  den	  tidpunkten	  som	  dessa	  skrevs	  
använde	  man	  sig	  inte	  av	  samma	  typ	  av	  dokument	  som	  dagens	  PUM-‐A	  (polisens	  underrättelsemodell	  –	  
applikationer)	  men	  innehållet	  är	  liknande.	  Det	  innehåller	  en	  bakgrundsbeskrivning	  till	  inriktningsbeslutets	  
uppkomst	  samt	  en	  förklaring	  till	  vad	  inriktningsbeslutet	  gäller	  beträffande	  den	  nya	  organisationen,	  
bemanningen	  och	  verksamhetsinriktningen.	  	  	  	  

Drygt	  ett	  år	  efter	  inriktningsbeslutet	  skrevs	  ett	  nytt	  inriktningsbeslut	  vid	  namn	  Södertälje	  Narkotika	  2011,	  
även	  denna	  gång	  av	  polismästaren.	  Detta	  dokument	  innehåller	  bland	  annat	  bakgrund,	  syfte,	  förväntad	  
effekt	  och	  kommer	  senare	  fyllas	  i	  med	  en	  slutuppföljning.	  Syftet	  beskrivs	  som	  nedan:	  

“Narkotikamissbruk	  leder	  ofta	  till	  annan	  typ	  av	  kriminalitet.	  Polisen	  tillsammans	  med	  andra	  
aktörer	  prioriterar	  därför	  detta	  arbete.	  Det	  är	  särskilt	  angeläget	  att	  vi	  vidtar	  åtgärder	  så	  att	  
våra	  ungdomar	  inte	  dras	  in	  i	  missbruk	  och	  kriminalitet.”	  

Den	  förväntade	  effekten	  består	  av	  tre	  punkter	  och	  är	  därmed	  det	  mål	  man	  förväntas	  uppnå	  till	  
den	  1	  januari	  2012:	  

Ø 1000	  narkotikabrott	  ska	  uppdagas	  
Ø Antalet	  uppdagade	  narkotikaöverlåtelser	  ska	  uppgå	  till	  minst	  90	  
Ø Antalet	  uppdagade	  narkotikabrott	  med	  misstänkt	  under	  18	  år	  ska	  öka	  i	  förhållande	  till	  det	  totala	  

antalet	  narkotikabrott.	  	  

I	  den	  efterföljande	  ordern	  för	  Södertälje,	  Narkotika	  1/7-‐31/12	  2011,	  går	  man	  djupare	  in	  på	  vad	  som	  ska	  
göras.	  Ordern	  innebär	  en	  planlagd	  linjeverksamhet	  som	  går	  över	  hela	  året	  och	  påverkar	  det	  dagliga	  arbetet.	  
Dokumentet	  innefattar	  tidplan,	  plats,	  bakgrund,	  syfte,	  förväntad	  effekt,	  problembeskrivning,	  arbetsmiljö,	  
resursbehov	  samt	  uppföljningstillfällen.	  Ordern	  skrivs	  av	  enhetschefen.	  	  	  	  	  
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Insatsordern	  skrivs	  gemensamt	  av	  rotelchefen	  och	  personal	  på	  roteln.	  Även	  insatsordern	  är	  en	  planlagd	  
linjeverksamhet	  som	  gäller	  över	  hela	  året	  och	  styr	  det	  dagliga	  arbetet.	  Detta	  dokument	  beskriver	  hur	  man	  
ska	  gå	  till	  väga	  för	  att	  uppnå	  de	  målen	  som	  finns	  i	  inriktningsbeslutet.	  Insatsordern	  innehåller	  tidplan,	  
platsbeskrivning,	  förklaring	  av	  de	  operativa	  metoderna,	  insatsplan,	  insatsens	  prioritet,	  samverkanspartner,	  
målbeskrivning	  och	  resurstid.	  Viktigt	  bland	  dessa	  är	  att	  belysa	  förändring	  i	  arbetssättet	  till	  en	  konfrontativ	  
metodik	  där	  strävan	  är	  att	  nå	  synergieffekt	  i	  arbetet.	  Det	  ska	  även	  finnas	  ett	  större	  samarbete	  mellan	  
uniformerade	  och	  civila	  resurser.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Den	  uppföljning	  som	  nu	  finns	  är	  ej	  klar	  utan	  en	  mall	  där	  resultaten	  från	  styrkorten	  kommer	  att	  föras	  in.	  
Den	  innehåller	  en	  tidplan	  och	  förklarar	  målen	  genom	  att	  visa	  på	  mål,	  målvärde,	  jämförbart	  värde	  och	  
uppnått	  värde.	  Uppföljningen	  innefattar	  även	  en	  mer	  kvalitativ	  del	  med	  förklaring	  av	  den	  operativa	  
metoden,	  tidsplanering	  och	  framtida	  rekommendationer	  där	  man	  diskuterar	  vad	  de	  har	  lärt	  sig.	  	  

De	  tre	  tabellerna	  nedan	  visar	  hur	  data	  presenteras	  i	  de	  styrkort	  som	  verksamhetscontrollern	  ger	  ut.	  
Styrkorten	  redovisas	  månadsvis.	  Målen	  presenteras	  i	  antal	  detta	  år,	  målvärdet	  detta	  år,	  antal	  som	  
uppnåddes	  år	  2010	  samt	  skillnaden	  mellan	  år	  2010	  och	  nu	  i	  år.	  Det	  går	  utifrån	  tabell	  4	  utläsa	  att	  målet	  att	  
den	  uppdagade	  narkotikabrottsligheten	  ska	  uppgå	  till	  1000	  brott	  redan	  i	  oktober	  har	  uppnåtts	  och	  att	  det	  
endast	  vid	  två	  månader	  har	  legat	  på	  minus	  i	  skillnaden	  från	  år	  2010.	  	  

Dokument:	   Datum:	   Skrivs	  av:	   Beskriver	  kortfattat:	  

Inriktningsbeslut	  vad	  avser	  
spanings-‐	  och	  narkotikarotelns	  
förändrade	  verksamhetsinriktning	  

2010-‐08-‐04	   Arbetsgrupp	  
inom	  roteln	  

Övergripande	  om	  beslutet	  

INRIKTNINGSBESLUT	  
Södertälje	  Narkotika	  2011	  

2011-‐01-‐20	   Polismästaren	   Övergripande	  om	  beslutet	  

ORDER	  
Södertälje	  Narkotika	  1/7-‐31/12	  
2011	  

2011-‐07-‐01	  
t.o.m.	  	  	  	  	  
2011-‐12-‐31	  

Enhetschef	   Vad	  ska	  göras	  

INSATSORDER	  
Södertälje	  Narkotika	  1/7-‐31/12	  
2011	  

2011-‐07-‐01	  
t.o.m.	  	  	  	  	  
2011-‐12-‐31	  

Rotelchef	  med	  
personal	  

Hur	  ska	  det	  göras	  

UPPFÖLJNING	  
Södertälje	  Narkotika	  1/7-‐31/12	  
2011	  

Pågående	  
process	  

Verksamhets-‐
controller	  

Hur	  gick	  det?	  

STYRKORT	  
Södertäljes	  polismästardistrikt	  

Jan	  –	  Okt	   Verksamhets-‐
controller	  

Hur	  har	  det	  gått	  hittills	  i	  
målen	  som	  ska	  till	  
Uppföljningen	  ovan	  

TABELL	  3. 	  DOKUMENTSAMMANFATTNING	  

	  



	  

	  

24	  

	  	  

	  

	  

NARKOTIKA	  –	  Den	  uppdagade	  narkotikabrottligsheten	  ska	  uppgå	  till	  1000	  brott	  

	   JAN	   FEB	   MAR	   APR	   MAJ	   JUN	   JUL	   AUG	   SEP	   OKT	   NOV	   DEC	   S:a	   Mål	  

Antal	   97	   160	   174	   101	   76	   79	   60	   72	   112	   91	   	   	   1022	   	  

Målvärde	   84	   99	   100	   67	   79	   71	   67	   71	   104	   102	   85	   71	   1000	   1000	  

Skillnad	   13	   61	   74	   34	   -‐3	   8	   -‐7	   1	   8	   -‐11	   -‐85	   -‐71	   22	   	  

Antal	  2010	   88	   99	   95	   76	   67	   88	   61	   98	   125	   82	   89	   73	   1	  041	   	  

	  	  

	  

	  

Nästa	  mål	  för	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  är	  att	  antalet	  anmälda	  överlåtelsebrott	  ska	  uppgå	  till	  minst	  90	  
stycken.	  Den	  visar	  även	  antal,	  målvärde,	  skillnad	  och	  antal	  2010	  som	  tabell	  4	  ovan.	  Det	  går	  här	  att	  se	  att	  
antalet	  överlåtelsebrott,	  det	  vill	  säga	  försäljning	  av	  narkotika,	  i	  oktober	  är	  upp	  i	  79	  av	  90	  stycken.	  

	  

NARKOTIKA	  -‐	  Antalet	  anmälda	  överlåtelsebrott	  ska	  uppgå	  till	  lägst	  90	  st	  

	   JAN	   FEB	   MAR	   APR	   MAJ	   JUN	   JUL	   AUG	   SEP	   OKT	   NOV	   DEC	   S:a	   Mål	  

Antal	   7	   6	   13	   15	   3	   9	   6	   2	   4	   14	   	   	   79	   	  

Målvärde	   6	   9	   10	   4	   10	   3	   2	   11	   9	   5	   16	   5	   90	   90	  

Skillnad	   1	   -‐3	   3	   11	   -‐7	   6	   4	   -‐9	   -‐5	   9	   -‐16	   -‐5	   	   	  

Antal	  2010	   6	   16	   11	   5	   6	   1	   4	   5	   10	   3	   25	   5	   97	   	  

	  

	  

	  

I	  det	  tredje	  delmålet,	  där	  andelen	  narkotikabrott	  med	  misstänkt	  upp	  till	  18	  år	  ska	  öka	  i	  förhållande	  till	  det	  
totala	  antalet	  anmälda	  narkotikabrott,	  kan	  fokus	  läggas	  på	  andelarna.	  Målvärdet	  ligger	  här	  på	  6%	  för	  detta	  
år	  och	  i	  oktober	  har	  man	  hamnat	  på	  9,6%.	  Jämför	  man	  detta	  med	  andelar	  2010	  är	  det	  en	  ökning	  från	  5,8%	  
(se	  andel	  2010)	  till	  9,6%	  (se	  andel)	  och	  detta	  är	  till	  och	  med	  oktober.	  

	  

TABELL	  4. 	  NARKOTIKAMÅL	  UR	  STYRKORT	  

TABELL	  5. 	  NARKOTIKAMÅL	  UR	  STYRKORT	  
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4.2	  SEMISTRUKTURERADE	  INTERVJUER	  

4.2.1	  BESLUTET	  

Polismästaren:	  	  
Strax	  före	  midnatt	  den	  11	  september	  2005	  besköts	  Södertäljes	  polishus	  med	  automatvapen.	  Detta	  
ser	  den	  nuvarande	  polismästaren	  som	  en	  vändpunkt	  för	  Södertäljes	  polisverksamhet.	  De	  insåg	  då	  att	  
läget	  som	  det	  var	  inte	  var	  hållbart	  och	  något	  måste	  göras.	  2010	  tillsätts	  han	  som	  polismästare	  och	  
upptäcker	  brister	  i	  den	  dåvarande	  roteln.	  Det	  saknades	  en	  struktur	  som	  gjorde	  det	  möjligt	  för	  polisen	  
att	  utföra	  sitt	  jobb	  effektivt	  och	  rationellt.	  Polismästaren	  beskriver	  det	  som	  att	  ”det	  var	  som	  att	  de	  
brott	  som	  begicks	  lades	  som	  en	  blöt	  filt	  över	  hela	  verksamheten	  och	  gjorde	  att	  vi	  inte	  hann	  med	  annat	  
som	  vi	  också	  behövde	  göra,	  som	  exempelvis	  mängdbrott”.	  	  
	  
En	  ny	  rotelchef	  tillsattes	  och	  i	  princip	  halva	  verksamhetsgruppen	  har	  idag	  bytts	  ut.	  Detta	  för	  att	  vissa	  
helt	  enkelt	  inte	  passade	  in	  i	  den	  nya	  verksamheten.	  ”Det	  är	  ett	  bekymmer	  när	  man	  har	  blivit	  
rekryterad	  på	  andra	  premisser,	  när	  kvalifikationerna	  förändras	  och	  ett	  helt	  annat	  sätt	  att	  arbeta	  
införs”,	  menar	  polismästaren.	  Han	  fortsätter,	  ”nu	  agerar	  vi	  snabbt	  på	  gatan,	  förut	  satt	  vi	  tysta	  i	  en	  bil”.	  
I	  och	  med	  denna	  förändring	  gäller	  det	  även	  att	  vara	  tydlig	  med	  vad	  som	  gäller,	  men	  att	  samtidigt	  inse	  
att	  det	  är	  en	  process	  som	  är	  varken	  svart	  eller	  vit.	  	  
	  
Enligt	  polismästaren	  finns	  det	  många	  fattade	  beslut	  som	  organisationen	  förväntas	  efterleva.	  Dock	  
anser	  han	  inte	  att	  det	  är	  den	  mest	  dynamiska	  verksamheten.	  ”Det	  gäller	  att	  gå	  från	  detaljstyrning	  till	  

NARKOTIKA	  -‐	  Andelen	  narkotikabrott	  med	  misstänkt	  upp	  till	  18	  år	  ska	  öka	  i	  förhållande	  till	  det	  
totala	  antalet	  anmälda	  narkotikabrott.	  

	   JAN	   FEB	   MAR	   APR	   MAJ	   JUN	   JUL	   AUG	   SEP	   OKT	   NOV	   DEC	   S:a	  

Antalet	  
narkbrott	  

97	   160	   174	   101	   76	   65	   23	   17	   48	   43	   	   	   716	  

Antal	  2011	   3	   25	   16	   0	   3	   7	   1	   2	   10	   4	   	   	   69	  

Andel	  2011	   3,1%	   15,6%	   9,2%	   0,0%	   3,9%	   10,8%	   4,3%	   11,8%	   20,8%	   9,3%	   	   	   9,6%	  

Målvärde	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	   6,0%	  

Skillnad	   -‐2,9%	   9,6%	   3,2%	   -‐6,0%	   -‐2,1%	   4,8%	   -‐1,7%	   5,8%	   14,8%	   3,3%	   -‐6,0%	   -‐6,0%	   3,6%	  

Antal	  2010	   2	   2	   4	   0	   0	   6	   5	   2	   24	   8	   0	   7	   60	  

Andel	  2010	   2,3%	   2,1%	   2,8%	   2,2%	   1,7%	   2,7%	   3,3%	   3,1%	   5,6%	   6,0%	   5,5%	   5,8%	   5,8%	  

TABELL	  6. 	  NARKOTIKAMÅL	  UR	  STRYKORT	  

	  

TABELL	  6. 	  NARKOTIKAMÅL	  UR	  STRYKORT	  
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ramstyrning	  där	  man	  förväntar	  sig	  att	  varje	  medarbetare	  ska	  tänka	  utveckling	  –	  hur	  man	  kan	  göra	  det	  
lite	  bättre	  –	  vilket	  inte	  funnits	  innan”.	  	  

Ett	  bekymmer	  är	  hur	  redovisningen	  av	  de	  kvalitativa	  resultaten	  ska	  redovisas.	  Detta	  är	  något	  som	  polisen	  
över	  lag	  är	  dåliga	  på.	  Kvalitetsmått	  är	  en	  del	  av	  delmålen.	  Delmålen	  innebär	  att	  det	  först	  krävs	  en	  
fungerande	  verksamhet,	  sedan	  att	  man	  griper	  dem	  som	  skapar	  bekymmer	  och	  för	  det	  tredje	  att	  det	  visar	  på	  
kvalitativa	  resultat.	  I	  detta	  fall	  menar	  han	  dock	  att	  “vi	  har	  nått	  målen	  i	  kvantitativa	  mått	  men	  tryggheten	  är	  
det	  största	  vi	  uppnått”.	  	  Den	  ökade	  tryggheten,	  som	  även	  är	  syftet	  med	  polisens	  arbete	  i	  sin	  helhet,	  är	  
påtaglig	  i	  Södertälje;	  “det	  är	  en	  helt	  annan	  stad	  på	  ett	  år.	  Hela	  Södertälje	  säger	  det,	  tidningarna	  säger	  det”,	  
uttrycker	  sig	  polismästaren.	  	  

Viktigt	  är	  även	  att	  ta	  vara	  på	  sina	  resurser.	  Polismästaren	  menar	  att	  “vid	  detta	  beslut	  är	  det	  kunskap	  och	  
förtroende	  som	  väger	  tyngst.	  Pengar	  är	  viktigt	  men	  inte	  avgörande	  för	  organisationen.	  Att	  få	  en	  fungerande	  
verksamhet	  kan	  man	  få	  med	  en	  grupp.	  Det	  gäller	  att	  kanalisera	  resurserna	  och	  låta	  folk	  vara	  delaktiga	  och	  
göra	  jobbet.”	  

Polismästaren	  beskriver	  den	  nya	  organisationskulturen	  som	  en	  total	  brytning	  med	  kulturen	  som	  var	  där	  
innan,	  en	  helomvändning.	  Den	  nya	  kulturen	  är	  en	  kultur	  som	  är	  född	  ur	  en	  annan	  skola	  som	  är	  beprövad	  
vid	  andra	  rotlar	  inom	  polisen.	  Det	  är	  en	  kultur	  som	  både	  polismästaren	  och	  rotelchefen	  tidigare	  har	  arbetat	  
med	  i	  andra	  delar	  av	  polisen.	  Det	  är	  en	  beprövad	  metod	  som	  blivit	  en	  kultur.	  En	  kultur	  som	  exempelvis	  
innebär	  att	  man	  arbetar	  intensivt	  under	  en	  längre	  period	  och	  sen	  tar	  ledigt.	  	  	  

Roteln	  har	  själv	  i	  en	  tvärgrupp	  fått	  arbeta	  fram	  ett	  förslag	  till	  inriktningsbeslutet	  som	  sedan	  polismästaren	  
gjorde	  mindre	  förändringar	  i.	  Det	  tog	  två	  år	  att	  komma	  fram	  till	  detta.	  	  På	  så	  sätt	  skulle	  man	  kunna	  säga	  att	  
de	  har	  tagit	  små	  förankringssteg.	  Dessa	  mindre	  steg	  är	  han	  däremot	  inte	  övertygad	  om	  att	  personalen	  är	  
medvetna	  om.	  Intressant	  är	  att	  polismästaren	  själv	  fick	  se	  till	  metodiken,	  alltså	  hur	  man	  ska	  arbeta,	  då	  
tvärgruppen	  inte	  själva	  hade	  reflekterat	  över	  det.	  I	  vanliga	  fall	  står	  han	  endast	  för	  “vad-‐delen”.	  
Polismästaren	  sa	  då	  “det	  är	  mitt	  beslut	  och	  det	  tar	  jag	  ansvar	  för,	  för	  jag	  anser	  att	  vi	  behöver	  jobba	  på	  det	  
sättet,	  och	  det	  är	  den	  enda	  hur-‐delen	  som	  jag	  egentligen	  bestämmer,	  det	  vill	  säga	  metodiken”.	  

Polismästaren	  ser	  beslutet	  om	  nya	  inriktningen	  som	  en	  spegel	  av	  det	  som	  tidigare	  inte	  fungerade.	  	  
Samtidigt	  menar	  han	  att	  den	  nya	  inriktningen	  var	  som	  ett	  test	  som	  lyckats	  över	  förväntan	  bra.	  
Planerna	  är	  att	  införa	  samma	  ändringar	  i	  resterande	  utredningsverksamheter.	  	  

Rotelchefen:	  	  
Rotelchefen	  som	  tillsattes	  i	  och	  med	  den	  nya	  verksamhetsinriktningen	  menar	  på	  att	  den	  tidigare	  
spaningsverksamheten	  var	  bland	  det	  värsta	  han	  sett.	  Ingenting	  hände.	  Den	  största	  förändringen	  
skedde	  då	  de	  på	  spaningsroteln	  integrerade	  med	  andra	  än	  de	  inom	  roteln.	  De	  grep	  mer	  ute	  på	  gatan	  
vilket	  gjorde	  att	  de	  syntes	  mer.	  	  	  

På	  roteln	  arbetar	  de	  nu	  med	  normativa	  beslut.	  Rotelchefen	  sätter	  upp	  normer	  för	  hur	  arbetet	  ska	  
göras	  men	  ingen	  detaljstyrning	  sker	  i	  vardagen	  som	  tidigare.	  Det	  enda	  undantaget	  är	  i	  det	  fall	  då	  det	  
är	  bråttom;	  då	  görs	  det	  snabbt	  och	  exakt.	  Inriktningar	  som	  detta	  beslut	  om	  förändrad	  
verksamhetsinriktning	  har	  man	  möjlighet	  att	  forma	  om.	  Rotelchefens	  jobb	  är	  att	  göra	  om	  ordern	  från	  
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polismästaren	  till	  verkstad.	  Han	  menar	  även	  att	  de	  poliser	  som	  arbetar	  under	  honom	  inte	  förstår	  att	  
det	  som	  görs	  är	  en	  order	  från	  polismästaren.	  Detta	  är	  heller	  inte	  meningen	  då	  han	  anser	  att	  det	  inte	  
ska	  bli	  för	  “kallt”.	  	  

Är	  man	  tillräckligt	  smart	  som	  chef	  kan	  man	  få	  in	  målen	  i	  linjeverksamheten	  istället	  för	  att	  säga	  ordet	  
”order”,	  vilket	  kan	  klinga	  negativt	  menar	  rotelchefen.	  ”Jag	  ger	  normativa	  order	  till	  mina	  gruppchefer	  
men	  självklart	  är	  ramarna	  tightare	  för	  jag	  vill	  ju	  att	  gruppen	  ska	  gå	  åt	  ett	  håll.	  Antingen	  min	  väg	  som	  
jag	  gillar	  eller	  en	  väg	  som	  någon	  annan	  dragit	  upp	  och	  som	  jag	  tycker	  är	  effektiv.	  Då	  ser	  jag	  till	  att	  den	  
blir	  befäst”,	  säger	  rotelchefen.	  Han	  fortsätter,	  ”när	  vi	  väl	  har	  hittat	  den	  vägen	  ska	  vi	  gå	  åt	  det	  hållet.	  
Tar	  den	  väg	  som	  är	  effektivast.	  	  Vi	  har	  prövat	  och	  reflekterat	  över	  vad	  som	  har	  fungerat	  innan.”	  

Verksamhetscontrollern:	  
	  Verksamhetscontrollern	  var	  själv	  med	  då	  det	  nya	  beslutet	  togs	  om	  verksamhetsinriktningen.	  Han	  
arbetade	  då	  på	  kriminalunderrättelseenheten	  som	  deltog	  i	  det	  arbetet	  vid	  den	  tiden.	  Han	  kommer	  
ihåg	  då	  polismästaren	  kom	  ned	  och	  hade	  sin	  presentation	  på	  roteln,	  vilket	  från	  hans	  sida	  bemöttes	  
skeptiskt.	  De	  fick	  då	  argumentera	  för	  det.	  ”Tyckte	  det	  var	  som	  att	  sälja	  iväg	  halva	  verksamheten.	  Fanns	  
engagemang	  och	  lokal	  kunskap	  –	  men	  med	  facit	  i	  handen	  var	  det	  rätt	  beslut.	  Annars	  hade	  vi	  suttit	  kvar	  
här	  och	  egentligen	  inte	  lyckats	  med	  någonting”,	  menar	  verksamhetscontrollern.	  Han	  anser	  att	  man	  ser	  
att	  det	  blivit	  lugnare	  i	  Södertälje	  och	  att	  narkotikaroteln	  når	  sina	  mål	  och	  inte	  blir	  störda	  av	  de	  grova	  
brotten	  som	  hela	  tiden	  sker.	  	  
	  
I	  och	  med	  att	  det	  i	  år	  har	  gått	  så	  pass	  bra	  att	  uppfylla	  målen	  är	  de	  nu	  rädda	  för	  att	  ribban	  ska	  höjas	  
ännu	  mer.	  Verksamhetscontrollern	  tror	  själv	  inte	  att	  Södertäljedistriktet	  klarar	  mer	  tryck,	  utan	  det	  
gäller	  att	  nå	  andra	  mål	  än	  narkotikamålen,	  vilka	  även	  finns	  med	  som	  delmål.	  	  	  

Uppföljningen	  av	  beslutet	  är	  mestadels	  kvantitativ	  från	  verksamhetscontrollerns	  sida.	  Intentionen	  
från	  distriktet	  är	  att	  utvärdera	  hur	  metoderna	  fungerat	  och	  på	  så	  sätt	  få	  med	  den	  kvalitativa	  delen	  då	  
man	  lär	  av	  varandra.	  Verksamhetscontrollern	  menar	  dock	  att	  man	  inom	  polisen	  har	  mycket	  att	  lära	  
då	  man	  går	  på	  gamla	  rutiner,	  det	  finns	  ett	  gammalmodigt	  synsätt	  och	  är	  svårt	  med	  nytänkande.	  	  	  

Polis	  1:	  	  
I	  den	  tidigare	  verksamheten	  innan	  beslutet	  om	  en	  förändrad	  verksamhetsinriktning	  levde	  man	  inte	  
alls	  upp	  till	  de	  förväntningar	  han	  hade	  på	  roteln.	  Han	  menar	  dock	  på	  att	  man	  i	  den	  grupp	  som	  han	  
arbetade	  hade	  man	  redan	  varit	  inne	  på	  de	  spåren	  som	  den	  nya	  inriktningen	  syftade	  till.	  Den	  nya	  
inriktningen	  gav	  då	  ramar	  och	  struktur	  till	  deras	  arbete,	  vilket	  han	  ansåg	  vara	  skönt.	  
Arbetsmetodiken	  var	  den	  största	  skillnaden,	  som	  nu	  är	  mer	  konfrontativ.	  	  	  
	  
Han	  har	  själv	  ett	  svagt	  minne	  av	  att	  polismästaren	  var	  nere	  på	  roteln	  och	  pratade	  om	  det.	  Men	  för	  
honom	  kom	  det	  inte	  som	  en	  blixt	  från	  klar	  himmel,	  som	  kanske	  någon	  annan	  upplevt	  det.	  De	  som	  inte	  
gillade	  det	  fick	  göra	  ett	  aktivt	  val	  och	  se	  sig	  om	  efter	  något	  annat	  man	  trivdes	  med.	  Det	  var	  så	  pass	  
tydligt	  uppifrån	  vad	  som	  gällde,	  menar	  han.	  
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Viktigt	  är	  att	  se	  att	  det	  är	  ett	  rambeslut	  och	  att	  det	  därmed	  inte	  finns	  någon	  enskild	  person	  som	  säger	  
att	  det	  är	  ”så	  här	  man	  ska	  göra”.	  I	  grupperna	  tar	  man	  fram	  arbetsmetoder.	  Innehållet	  och	  arbetssättet	  
får	  de	  själva	  påverka,	  vilket	  han	  anser	  fungerar	  bra.	  Något	  som	  inte	  fungerar	  är	  att	  ”göra	  som	  man	  
alltid	  har	  gjort”.	  Däremot	  ska	  man	  inte	  vara	  rädd	  för	  att	  pröva	  på	  olika	  arbetssätt.	  

Polis	  2:	  
	  Han	  delar	  tanken	  om	  metoden	  att	  arbeta	  på	  ett	  offensivt	  sätt,	  vilket	  den	  nya	  inriktningen	  menar	  på.	  
Innan	  det	  nya	  beslutet	  togs	  var	  det	  som	  “den	  gamla	  skolan,	  som	  det	  var	  när	  jag	  började	  som	  polis	  för	  
20	  år	  sedan”,	  menar	  han.	  Ett	  långsamt	  sätt	  att	  jobba.	  Nu	  anser	  han	  att	  det	  går	  smidigt	  och	  fort	  genom	  
att	  man	  delar	  på	  jobbet	  på	  ett	  annat	  sätt.	  “Rätt	  grejer	  på	  rätt	  tid,	  och	  gruppchefer	  som	  har	  en	  bra	  
överblick”,	  menar	  han.	  Han	  har	  själv	  arbetat	  med	  den	  nuvarande	  rotelchefen	  och	  gjort	  en	  liknande	  
förändring	  förut,	  och	  var	  därför	  från	  början	  övertygad	  om	  att	  det	  skulle	  fungera	  trots	  vissa	  
svårigheter.	  
	  

4.2.2	  KOMMUNIKATION	  
	  

Polismästaren:	  	  
Polisens	  organisationskultur	  kantas	  av	  en	  gemytlighet,	  en	  grundmurad	  lojalitet	  och	  en	  hierarkisk	  
historia.	  Poliser	  är	  vana	  att	  ta	  order	  utan	  att	  många	  gånger	  ifrågasätta.	  Polismästaren	  lyfter	  fram	  att	  
det	  måste	  finnas	  en	  viss	  dynamik	  –	  ”man	  måste	  kunna	  fråga	  och	  få	  svar”.	  Förändringar	  i	  kulturen	  är	  
dock	  inget	  man	  gör	  på	  ett	  år,	  utan	  det	  krävs	  mycket	  mer	  än	  så.	  Samtidigt	  påpekar	  polismästaren	  att	  i	  
detta	  fall	  är	  framgångsfaktorerna	  mycket	  intressanta	  då	  man	  faktiskt	  lyckas	  komma	  en	  bra	  bit	  på	  
vägen	  att	  förändra	  kulturen.	  	  
	  
Den	  kritiska	  delen	  i	  kommunikationen	  menar	  polismästaren	  ligger	  på	  chefsnivå.	  “Problemen	  ackumuleras,	  
ett	  problem	  blir	  större	  ju	  längre	  ut	  i	  ledet	  det	  kommer.	  Måste	  se	  till	  så	  att	  det	  blir	  rätt	  från	  början.	  Ett	  otydligt	  
budskap	  blir	  katastrof	  ju	  längre	  ut	  det	  kommer”,	  förklarar	  han.	  	  

Polismästaren	  anser	  att	  kommunikationen	  är	  deras	  största	  utmaning.	  Exempelvis	  finns	  det	  punkter	  i	  
verksamhetsinriktningen	  som	  syftar	  på	  att	  samverkanskanaler	  ska	  byggas	  upp	  med	  andra	  aktörer,	  såväl	  
interna	  som	  externa.	  I	  den	  delen	  finns	  även	  en	  punkt	  som	  menar	  på	  att	  det	  operativa	  arbetet	  i	  krogmiljö	  
ska	  intensifieras	  i	  samverkan	  med	  distriktets	  krogsamordnare.	  (Detta	  var	  en	  del	  som	  polismästaren	  bland	  
annat	  lade	  fram	  till	  rotelchefen	  innan	  mötet	  som	  finns	  under	  observationer,	  men	  som	  mottogs	  med	  en	  viss	  
skeptism).	  

Polismästaren	  talar	  om	  kommunikation	  och	  menar	  att	  “det	  handlar	  om	  hur	  man	  säger	  det.	  Den	  som	  
presenterar	  ett	  bra	  underlag	  för:	  ’att	  det	  här	  vill	  jag	  göra’,	  då	  lyssnar	  man.	  Men	  går	  man	  och	  mumlar	  i	  
korridorerna,	  då	  är	  det	  ingen	  som	  lyssnar	  på	  en”.	  Problem	  uppstår	  även	  många	  gånger	  kring	  en	  viss	  makt.	  
“Det	  går	  att	  prata	  obehindrat	  med	  medarbetare	  och	  de	  förstår	  vad	  jag	  säger	  men	  makten	  kommer	  in	  
medvetet	  eller	  omedvetet	  någonstans	  på	  vägen”,	  säger	  polismästaren	  då	  han	  talar	  om	  en	  så	  kallad	  
överprövning	  av	  beslut.	  Han	  menar	  vidare	  på	  att	  ”man	  måste	  ta	  en	  större	  hänsyn	  till	  förståelse	  som	  
avsändare.	  Måste	  bli	  mer	  som	  en	  militär	  och	  repetera	  och	  låta	  andra	  repetera	  för	  att	  se	  att	  de	  har	  förstått“.	  
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Förståelsen	  beror	  på	  olika	  erfarenhet	  och	  det	  gäller	  att	  man	  förmedlar	  budskapet	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  
person,	  men	  även	  på	  olika	  sätt	  till	  en	  och	  samma	  person,	  både	  muntligt	  och	  skriftligt.	  I	  en	  hierarkisk	  
organisation	  är	  det	  enligt	  polismästaren	  det	  skriftliga	  som	  fungerar	  bäst.	  Exempelvis	  berättar	  han	  att	  i	  
julbrevet	  till	  personalen	  står	  det	  samma	  saker	  fast	  med	  andra	  ord	  som	  det	  stod	  i	  januaribrevet.	  Det	  är	  
något	  han	  är	  medveten	  om	  för	  att	  få	  alla	  att	  förstå.	  Det	  handlar	  inte	  heller	  endast	  om	  att	  förstå,	  utan	  för	  att	  
bli	  en	  del	  av	  visionen	  så	  måste	  man	  repetera	  och	  säga	  samma	  sak	  på	  olika	  sätt.	  	  

Det	  talas	  dock	  om	  en	  tidigare	  tyst	  kultur	  inom	  spaningsroteln,	  där	  man	  inte	  talade	  öppet	  om	  vad	  man	  
gjorde.	  Då	  detta	  vände	  och	  man	  istället	  började	  tala	  något	  mer	  öppet	  och	  ville	  involvera	  andra	  skapas	  
en	  form	  av	  omvänd	  protektionism,	  eller	  en	  form	  av	  avundsjuka	  hos	  andra	  poliser.	  ”De	  blir	  så	  
förvånade	  och	  chockade	  så	  att	  de	  i	  stället	  blir	  tysta”.	  	  
	  
Övervakningen	  av	  beslutet	  sker	  formellt	  genom	  återkoppling	  månadsvis	  genom	  styrkort.	  Dock	  är	  det	  
endast	  en	  liten	  del.	  Viktigt	  enligt	  polismästaren	  är	  att	  ”lägga	  huvudet	  mot	  rälsen”,	  att	  känna	  av	  
stämningen	  i	  korridoren	  och	  prata	  med	  medarbetarna.	  Ett	  stöd	  för	  ledarskapet	  är	  även	  en	  viktig	  del,	  
och	  för	  att	  lösa	  det	  tas	  det	  in	  konsulter	  för	  att	  utveckla	  ledarskapet.	  Även	  en	  coachning	  med	  de	  tre	  
enhetscheferna	  sker	  tre	  timmar	  i	  veckan.	  Då	  går	  man	  igenom	  hur	  det	  går,	  vilka	  bekymmer	  man	  har,	  
vad	  man	  behöver	  utveckla,	  alltså	  en	  form	  av	  omvärldsanalys.	  	  	  

Rotelchefen:	  	  
Problemet	  med	  verksamheten	  som	  den	  var	  före	  beslutet	  om	  förändrad	  verksamhetsinriktning	  var	  
enligt	  rotelchefen	  kommunikationen.	  Ingenting	  hände	  för	  att	  allt	  bara	  rann	  ut	  i	  sanden.	  Det	  fanns	  
duktiga	  människor	  men	  inget	  mål,	  krav	  eller	  syfte.	  	  
	  
Rotelchefen	  påpekar	  även	  att	  polisen	  är	  väldigt	  speciell	  och	  med	  en	  sluten	  värld.	  Han	  känner	  en	  
frustration	  över	  att	  hans	  försök	  att	  nå	  ut	  till	  andra	  enheter	  inom	  Södertäljepolisen	  inte	  resulterar	  i	  
givande	  och	  tagande.	  Kommunikationen	  är	  något	  polisen	  måste	  jobba	  på.	  “Varje	  polisman	  vet	  allt	  och	  
är	  bäst,	  vet	  exakt	  hur	  det	  ska	  gå	  till,	  bara	  en	  tillfällighet	  att	  inte	  just	  den	  polismannen	  är	  polismästare”,	  
säger	  rotelchefen.	  Han	  menar	  samtidigt	  på	  att	  “alla	  vet	  hur	  man	  borde	  göra	  men	  det	  är	  alltid	  någon	  
annan	  som	  ska	  göra	  det”.	  	  

De	  är,	  enligt	  rotelchefen,	  drabbade	  av	  att	  andra	  inte	  gör	  sitt	  jobb	  då	  det	  gäller	  att	  samarbeta.	  
Polismästaren	  önskar	  att	  rotelchefen	  ska	  smitta	  av	  sig	  av	  sina	  kunskaper	  till	  andra	  enheter,	  men	  
rotelchefen	  finner	  det	  svårt	  att	  smitta	  av	  sig	  då	  man	  inte	  har	  mandatet	  att	  gör	  det.	  Många	  äldre	  
poliser	  som	  sitter	  med	  en	  ”indianskrud”	  bemöter	  en	  med	  skepsis.	  	  

Verksamhetscontrollern:	  
Verksamhetcontrollern	  står	  för	  en	  del	  av	  den	  skriftliga	  kommunikationen,	  i	  form	  av	  planering,	  
uppföljning	  och	  återrapporteringar	  Kommunikationen	  inom	  polisen	  är	  inte	  alltid	  helt	  enkel,	  men	  har	  
själv	  inga	  problem	  med	  det	  –	  ”vet	  vart	  jag	  ska	  vända	  mig”.	  Han	  tycker	  att	  alla	  lyssnar	  till	  vad	  han	  har	  
att	  säga.	  Är	  det	  något	  som	  ifrågasätts	  kommer	  det	  sällan	  inte	  direkt	  till	  honom	  själv	  utan	  genom	  en	  
eller	  flera	  mellanhänder.	  Dock	  ser	  han	  sig	  som	  ett	  vakande	  öga	  och	  är	  inte	  själv	  satt	  att	  effektuera.	  	  
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Verksamhetscontrollern	  upplever	  däremot	  många	  gånger	  problem	  med	  kommunikationen	  med	  
cheferna.	  Det	  är	  inte	  på	  grund	  av	  illvilja	  hos	  dessa	  chefer	  utan	  på	  grund	  av	  att	  de	  helt	  enkelt	  har	  för	  
mycket	  att	  göra,	  eller	  som	  verksamhetscontrollern	  själv	  uttrycker	  det	  ”hårddisken	  är	  full”.	  Lösningen	  
till	  detta	  är	  enligt	  honom	  själv	  att	  repetera.	  Har	  mest	  informella	  möten	  med	  spanings-‐	  och	  narkotikas	  
rotelchef,	  har	  ingen	  direkt	  rutin	  på	  att	  träffas.	  	  

Polis	  1:	  	  
Gruppchefen	  menar	  på	  att	  det	  förs	  en	  konstant	  dialog	  mellan	  honom	  själv	  och	  rotelchefen	  angående	  
metodutveckling,	  varför	  man	  gjorde	  si	  och	  så.	  Han	  anser	  att	  det	  i	  det	  stora	  hela	  fungerar	  mycket	  bra	  
med	  kommunikationen,	  mycket	  att	  göra	  med	  de	  nya	  lokalerna	  som	  är	  byggda	  som	  öppna	  landskap.	  	  
Angående	  kommunikation	  med	  andra	  delar	  inom	  distriktet	  anser	  han	  att	  de	  har	  blivit	  mycket	  bättre,	  
men	  visar	  på	  en	  frustration	  över	  att	  de	  inte	  får	  någon	  riktig	  respons	  från	  andra	  delar	  i	  distriktet.	  “Alla	  
vill	  veta	  allt	  om	  allt	  men	  man	  kanske	  inte	  behöver	  veta	  allt”,	  anser	  han	  och	  menar	  på	  att	  poliser	  över	  
lag	  alltid	  ska	  veta	  allting.	  	  	  

Själv	  föredrar	  han	  personliga	  möten	  istället	  för	  så	  kallade	  ”PUMOR”,	  vilket	  är	  dokument	  som	  man	  
skriver	  angående	  en	  händelse	  och	  som	  alla	  poliser	  kan	  ta	  del	  av.	  “Istället	  för	  att	  skriva	  ned	  en	  massa	  
information	  i	  PUMOR	  kan	  man	  söka	  information	  genom	  att	  prata	  med	  folk”,	  anser	  han.	  

Polis	  2:	  
Kommunikationen	  med	  rotelchefen,	  vilken	  är	  hans	  närmsta	  chef,	  anser	  han	  fungera	  mycket	  bra.	  Han	  
menar	  på	  att	  de	  har	  ett	  väl	  inarbetat	  arbetssätt.	  Beslutet	  kommuniceras	  ned	  till	  alla	  inom	  roteln.	  Sker	  
genom	  organiserade	  möten	  varje	  morgon,	  medarbetarsamtal	  (coachning)	  varje	  dag,	  konstant	  
pratande	  med	  alla	  i	  det	  dagliga	  arbetet.	  “I	  det	  dagliga	  arbetet	  ligger	  målen,	  kommuniceras	  ut	  på	  ett	  
subtilt	  sätt,	  alla	  vet	  vad	  som	  gäller	  och	  vilken	  inriktning	  det	  är	  och	  det	  får	  man	  till	  sig	  i	  stort	  sett	  varje	  
dag.	  I	  och	  med	  att	  man	  själv	  inte	  prioriterar	  vad	  man	  ska	  göra	  utan	  att	  det	  hela	  tiden	  blir	  prioriterat	  
uppifrån	  så	  att	  man	  förstår	  åt	  vilket	  håll	  man	  ska	  dra,	  då	  drar	  även	  alla	  åt	  samma	  håll”,	  uttrycker	  han	  
det.	  	  
	  
Kulturen	  på	  roteln,	  som	  han	  beskriver	  den,	  är	  att	  alla	  blir	  hörda,	  men	  att	  det	  däremot	  inte	  alltid	  blir	  
som	  man	  vill.	  Det	  finns	  en	  hierarki,	  för	  det	  är	  svårt	  med	  en	  platt	  organisation	  när	  det	  ibland	  krävs	  
snabba	  åtgärder.	  Viktigt	  är	  att	  man	  litar	  på	  den	  personen	  som	  tar	  beslutet,	  avslutar	  han.	  	  	  	  	  	  

4.2.3	  FÖRSTÅELSE	  
	  

Polismästaren:	  	  
Polismästaren	  förespråkar	  själv	  en	  lärande	  organisation.	  För	  att	  skapa	  en	  förståelse	  hos	  
medarbetarna	  gick	  polismästaren	  personligen	  ned	  på	  roteln	  och	  presenterade	  sitt	  förslag	  där	  en	  
öppen	  diskussion	  fördes.	  Ett	  bildspel	  visades	  där	  förväntningar	  och	  förklaringar	  av	  beslutet	  
framfördes,	  detta,	  enligt	  polismästaren,	  för	  att	  förankra	  beslutet.	  	  	  	  
	  
I	  och	  med	  att	  förutsättningarna	  innan	  den	  nya	  inriktningen	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  inte	  var	  
de	  bästa	  skulle	  man	  kunna	  tänka	  sig	  att	  vilken	  förändring	  som	  helst	  skulle	  kunna	  få	  resultat,	  men	  det	  
är	  något	  som	  han	  helt	  förnekar.	  Han	  menar	  att	  det	  krävs	  rätt	  människor	  på	  rätt	  plats	  som	  har	  en	  
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övertygelse	  om	  att	  något	  ska	  hända	  samt	  en	  delad	  bild	  av	  hur	  det	  ska	  gå	  till.	  Framgångsfaktorerna	  
menar	  polismästaren	  bygger	  på	  förståelse	  och	  kunskap.	  Han	  anser	  att	  det	  finns	  några	  nyckelpersoner	  
som	  är	  katalysatorer.	  De	  besitter	  förmågan	  att	  förmedla	  och	  förklara	  på	  många	  olika	  sätt.	  I	  detta	  fall	  
har	  chefer	  på	  olika	  positioner	  haft	  samma	  förståelse	  och	  en	  enad	  metodik.	  Rikspolischefen	  och	  
länspolismästaren	  är	  överrens	  om	  vikten	  av	  att	  arbeta	  i	  Södertälje	  för	  att	  den	  nationella	  insatsen	  ska	  
fungera.	  Vidare	  är	  det	  andra	  chefer	  på	  länskriminalpolisen	  som	  även	  delar	  samma	  bild	  av	  hur	  det	  ska	  
gå	  till	  som	  polismästaren	  och	  rotelchefen	  i	  Södertälje.	  Detta	  ger	  en	  enad	  målbild	  nationellt,	  regionalt	  
och	  lokalt.	  	  

Det	  finns	  vissa	  svårigheter	  vid	  målsättningar	  och	  som	  chef	  att	  ge	  order,	  vilket	  polismästaren	  själv	  uttrycker	  
det;	  “en	  för	  enkel	  uppgift	  som	  vi	  ibland	  drabbas	  av	  är	  dödande,	  måste	  vara	  mer	  komplex	  för	  att	  sätta	  igång	  
tankeverksamheten	  samtidigt	  som	  det	  måste	  vara	  så	  pass	  konkret	  så	  att	  du	  kan	  se	  ett	  resultat	  av	  det.	  Det	  tror	  
jag	  är	  viktigt	  för	  förståelsen	  också	  –	  det	  är	  komplext	  men	  vi	  klarade	  det	  –	  och	  man	  ger	  sig	  själv	  feedback	  och	  
utvecklas.	  Att	  nå	  framgång	  är	  viktigt,	  framgången	  i	  sig	  ger	  feedback	  och	  bekräftelse.	  Målen	  har	  den	  effekten	  
och	  det	  är	  därför	  viktigt	  med	  realistiska	  mål.”	  	  	  

När	  det	  gäller	  en	  lärande	  organisation	  fastslår	  polismästaren	  att	  organisationskulturen	  inte	  fullt	  ut	  stöttar	  
den.	  “Rikspolischefen	  säger	  retoriskt	  i	  sina	  inriktningar	  att	  vi	  ska	  bli	  mer	  och	  mer	  en	  lärande	  organisation	  
men	  samtidigt	  är	  det	  inte	  det	  vi	  visar.	  Det	  blir	  mycket	  mer	  top-‐down,	  vilket	  inte	  behöver	  vara	  fel	  men	  måste	  
vara	  på	  en	  mer	  övergripande	  nivå	  och	  inte	  detaljnivå	  som	  det	  har	  varit	  tidigare”,	  säger	  han.	  Själva	  
förståelsen	  för	  en	  lärande	  organisations	  betydelse	  är	  inte	  heller	  klar	  för	  många.	  	  “Det	  handlar	  inte	  om	  att	  vi	  
inte	  ska	  göra	  fel	  två	  gånger	  och	  någon	  ska	  lära	  en,	  utan	  att	  man	  ska	  lära	  sig	  själv	  av	  att	  göra	  fel”,	  uttrycker	  
sig	  polismästaren.	  Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  i	  retoriken	  att	  inte	  prata	  om	  en	  lärande	  organisation	  för	  det	  
blir	  som	  att	  fastna	  i	  ett	  fack,	  vilket	  är	  en	  känslig	  punkt.	  “Vi	  har	  ett	  behov	  av	  att	  ha	  en	  egen	  förståelse	  och	  vill	  
inte	  bli	  påprackade	  något	  utan	  ha	  en	  egen	  frihet”,	  förklarar	  polismästaren	  vidare.	  

Polismästaren	  finner	  även	  en	  generationsskillnad	  relaterat	  till	  en	  lärande	  organisation.	  	  “Nu	  vill	  man	  ha	  sin	  
frihet	  och	  inte	  bli	  chef	  på	  samma	  sätt.	  Man	  är	  inte	  van	  vid	  en	  hierarki	  och	  man	  ifrågasätter	  auktoriteten.	  Inte	  
längre	  ett	  livsval	  om	  man	  inte	  längre	  vill	  vara	  polis.	  Gjorde	  man	  så	  för	  20	  år	  sen	  var	  man	  udda	  –	  nu	  är	  det	  
inne.	  	  Det	  kanske	  fanns	  en	  annan	  lojalitet	  när	  man	  fick	  betalt	  för	  sin	  utbildning	  förr,	  man	  skulle	  betala	  
tillbaka”,	  säger	  han.	  

Rotelchefen:	  
	  ”För	  att	  nå	  resultat	  måste	  man	  vara	  prestigelös	  och	  engagera	  sig,	  utan	  att	  bli	  besatt”,	  menar	  
rotelchefen.	  Än	  så	  länge	  har	  alla	  målen	  uppfyllts	  med	  bravur,	  han	  väntar	  nu	  bara	  på	  bakslaget.	  En	  
tydlig	  utveckling	  har	  skett	  i	  kunskapsnivån	  för	  varje	  enskild	  individ	  hos	  roteln	  –	  “de	  är	  dugligare,	  
ställer	  rätt	  frågor,	  tänker,	  är	  egentänkande	  människor	  som	  inte	  bara	  köper	  allt,	  kreativa	  och	  även	  
flexibla”.	  De	  har	  under	  processen	  förflyttat	  de	  människor	  som	  inte	  höll	  måttet.	  Rotelchefen	  motiverar	  
detta	  med	  att	  det	  “inte	  är	  någon	  svensk	  rättighet	  att	  spela	  i	  landslaget,	  du	  måste	  platsa	  där	  –	  span	  är	  
svenska	  landslaget”.	  	  Målet	  från	  början	  var	  att	  hitta	  kompetenta	  och	  sociala	  människor	  som	  alla	  var	  
med	  på	  sättet	  att	  tänka.	  	  
	  
De	  arbetar	  för	  att	  öka	  förståelse	  för	  arbetet	  genom	  utbildningar	  i	  vardagen.	  Coachning	  direkt	  efter	  
händelser	  samt	  reflektioner	  över	  vad	  man	  har	  gjort.	  Rotelchefen	  menar	  även	  på	  att	  prestigelösheten	  
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är	  bättre	  nu,	  att	  de	  nu	  reflekterar	  över	  vad	  man	  gör	  för	  fel	  och	  är	  inte	  rädd	  för	  att	  pröva	  nya	  saker.	  
Förståelsen	  skapas	  genom	  informella,	  individuella	  samtal	  dagligen,	  inte	  över	  formella	  möten.	  ”Alla	  
individer	  är	  olika	  och	  kräver	  skilda	  morötter	  för	  att	  komma	  till	  jobbet”,	  menar	  han.	  

Verksamhetscontrollern:	  
Vid	  kommunikation	  anser	  verksamhetscontrollern	  att	  det	  är	  viktigt	  med	  förståelse	  för	  varandras	  
arbete.	  En	  insikt	  i	  de	  andras	  arbete	  minskar	  misstänksamheten	  hos	  andra.	  Han	  har	  själv	  jobbat	  med	  
halva	  gruppen	  som	  jobbar	  på	  spaningsroteln	  nu,	  vilket	  gett	  honom	  en	  förförståelse	  för	  deras	  arbete.	  
Han	  menar	  dock	  på	  att	  han	  inte	  har	  kommit	  så	  pass	  nära	  dem	  i	  deras	  arbete	  idag	  så	  att	  han	  kan	  se	  en	  
utveckling	  i	  arbetet,	  men	  att	  utifrån	  de	  siffror	  han	  får	  märker	  en	  signifikant	  skillnad.	  	  
	  
Polis	  1:	  	  
“Man	  kör	  på	  –	  oj,	  resultatet	  blev	  bra,	  varför	  blev	  det	  bra?”,	  säger	  polisen	  som	  även	  är	  gruppchef	  på	  
spanings-‐	  och	  narkotikaroteln.	  Han	  menar	  på	  att	  de	  lever	  i	  en	  “lärande	  organisation”	  hela	  tiden.	  Han	  
känner	  själv	  att	  han	  inte	  har	  något	  gammalt	  bagage	  som	  säger	  –	  ”vi	  brukade	  göra	  så”.	  Samtidigt	  som	  
han	  anser	  att	  man	  “ska	  ta	  del	  av	  andras	  kunskaper,	  att	  det	  ska	  finnas	  stort	  utrymme	  för	  en	  tänkande	  
individ,	  engagemang”.	  Viktigt	  är	  dock	  att	  alla	  måste	  förstå	  sin	  roll	  i	  hierarkin,	  och	  att	  “det	  är	  därför	  vi	  
har	  alla	  fina	  ledarskapskurser	  inom	  polisen	  nu”,	  menar	  han	  med	  en	  lite	  ironi	  i	  rösten.	  Samtidigt	  vittnar	  
han	  om	  att	  den	  organisationskultur	  som	  bygger	  på	  hierarki	  och	  gamla	  rutiner,	  under	  den	  period	  som	  
han	  arbetat	  som	  polis,	  bleknat	  något.	  	  
	  
Viktigt	  är	  även	  för	  gruppchefen	  att	  alla	  ska	  ha	  förstått	  vilka	  arbetsmetoder,	  mål	  och	  på	  vilket	  sätt	  de	  
ska	  arbeta	  på	  roteln	  från	  början.	  De	  lägger	  grunden	  genom	  att	  konstant	  prata,	  men	  även	  genom	  
utvecklingssamtal.	  Han	  anser	  dock	  att	  det	  är	  ett	  ganska	  litet	  problem	  hos	  deras	  grupp	  då	  själva	  
arbetsuppgiften	  är	  så	  pass	  tydlig.	  Å	  andra	  sidan	  är	  arbetsmetoden	  den	  man	  alltid	  kan	  finslipa.	  Han	  
kan	  där	  se	  en	  klar	  positiv	  utveckling	  från	  det	  att	  den	  nya	  beslutet	  togs.	  

För	  att	  verksamheten	  ska	  fungera	  menar	  gruppchefen	  vidare	  att	  det	  krävs	  flexibla	  medarbetare	  och	  
flexibla	  chefer,	  vilket	  han	  tycker	  har	  fungerat.	  Det	  gäller	  även	  att	  matcha	  rätt	  personer	  på	  rätt	  plats,	  
och	  förtydligar	  att	  det	  är	  ok	  att	  göra	  fel.	  “Resultaten	  visar	  att	  folk	  faktiskt	  har	  förstått	  vad	  som	  gäller	  
och	  att	  det	  har	  kommunicerats	  ned”,	  konstaterar	  han.	  	  

Polis	  2:	  	  
Anser	  att	  det	  är	  en	  hög	  förståelse	  och	  att	  de	  flesta	  är	  med	  på	  sättet	  att	  tänka,	  vilket	  ger	  resultat	  i	  
effektivitet.	  “Stannar	  man	  upp	  reflekterar	  man	  över	  vad	  man	  har	  gjort	  inser	  man	  att	  blir	  det	  så	  mycket	  
mer	  resultat	  av	  det	  man	  gör	  nu	  än	  tidigare..	  Förstår	  att	  många	  som	  arbetar	  nu	  anser	  att	  det	  går	  i	  snabb	  
takt”,	  menar	  han.	  
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4.2.3	  SAMMANFATTNING	  AV	  INTERVJUER	  KOPPLAT	  TILL	  TEORIERNA	  	  
	  

	  

RESPONDENT:	   TEORI:	  BESLUT	  

Polismästare	  

	  

	  

Saknades	  innan	  en	  struktur	  för	  ett	  effektivt	  och	  rationellt	  arbete.	  
Från	  detaljstyrning	  till	  ramstyrning.	  
Bekymmer	  med	  kvalitativa	  redovisningen.	  
Delmålen:	  fungerande	  verksamhet,	  griper	  dem	  som	  skapar	  bekymmer	  och	  visar	  på	  kvalitativa	  resultat	  
Kunskap	  och	  förtroende	  väger	  tyngre	  än	  pengar.	  
Nya	  organisationskulturen	  är	  en	  total	  brytning	  med	  kulturen	  innan.	  Dock	  en	  beprövad	  metod	  som	  
blivit	  en	  kultur.	  
Tog	  två	  år	  att	  arbeta	  fram.	  En	  tvärgrupp	  lade	  fram	  ett	  förslag	  och	  polismästaren	  bestämde	  ”vad-‐delen”	  
men	  även	  metodiken,	  ”hur-‐delen”.	  

Rotelchef	  

	  

Största	  förändringen	  skedde	  då	  de	  på	  spaningsroteln	  integrerade	  med	  andra	  än	  de	  inom	  roteln.	  
Arbetar	  med	  normativa	  beslut	  –	  ej	  detaljstyrning	  i	  vardagen.	  
”Jag	  ger	  normativa	  order	  till	  mina	  gruppchefer	  men	  självklart	  är	  ramarna	  tightare	  för	  jag	  vill	  ju	  att	  
gruppen	  ska	  gå	  åt	  ett	  håll	  -‐	  min	  väg	  som	  jag	  gillar	  eller	  en	  väg	  som	  någon	  annan	  dragit	  upp	  som	  jag	  
tycker	  den	  här	  är	  effektiv	  då	  ser	  jag	  till	  så	  att	  den	  blir	  befäst”.	  
Väljer	  den	  väg	  som	  är	  beprövad	  och	  som	  fungerat	  innan	  för	  att	  skapa	  effektivitet.	  

Verksamhets-‐
controller	  

	  

”Tyckte	  det	  var	  som	  att	  sälja	  iväg	  halva	  verksamheten.	  Fanns	  engagemang,	  lokal	  kunskap	  –	  men	  med	  
facit	  i	  handen	  är	  det	  rätt	  beslut	  annars	  hade	  vi	  suttit	  kvar	  här	  och	  inte	  lyckats	  med	  någonting	  
egentligen”.	  
Mestadels	  kvantitativ	  återrapportering	  från	  verksamhetsontrollerns	  sida.	  	  
Utvärdering	  av	  metoder	  samt	  lyssnar	  till	  varandra	  för	  att	  skapa	  kvalitet.	  
Polisen	  har	  mycket	  att	  lära	  då	  man	  går	  på	  gamla	  rutiner,	  det	  finns	  ett	  gammalmodigt	  synsätt	  och	  svårt	  
med	  nytänkande.	  	  	  

Polis	  1	   Den	  nya	  inriktningen	  gav	  då	  ramar	  och	  struktur	  till	  deras	  arbete.	  	  
Arbetsmetodiken	  största	  skillnaden,	  nu	  mer	  konfrontativ.	  	  	  
Är	  rambeslut	  och	  därmed	  inte	  någon	  som	  säger	  såhär	  ska	  man	  göra.	  Grupperna	  tar	  fram	  
arbetsmetoder.	  Innehållet	  och	  arbetssättet	  påverkar	  de	  själva	  
Måste	  pröva	  olika	  arbetssätt	  och	  inte	  gå	  på	  gamla	  rutiner	  

Polis	  2	   Delar	  tanken	  om	  metoden	  att	  arbeta	  på	  ett	  offensivt	  sätt.	  
Innan	  det	  nya	  beslutet	  togs	  var	  det	  som	  “den	  gamla	  skolan,	  som	  det	  var	  när	  jag	  började	  som	  polis	  för	  20	  
år	  sedan”.	  
“Rätt	  grejer	  på	  rätt	  tid,	  och	  har	  gruppchefer	  som	  har	  en	  bra	  överblick”.	  
Var	  från	  början	  övertygad	  om	  att	  det	  skulle	  fungera	  trots	  vissa	  svårigheter.	  
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RESPONDENT:	   TEORI:	  KOMMUNIKATION	  

Polismästare	  

	  

	  

Polisens	  organisationskultur	  kantas	  av	  en	  gemytlighet,	  en	  grundmurad	  lojalitet	  och	  en	  hierarkisk	  
historia.	  
I	  detta	  fall	  är	  framgångfaktorerna	  mycket	  intressanta	  då	  man	  faktiskt	  lyckas	  komma	  en	  bra	  bit	  på	  
vägen	  att	  förändra	  kulturen.	  
Den	  kritiska	  delen	  i	  kommunikationen	  ligger	  på	  chefsnivå.	  Kommunikationen	  är	  deras	  största	  
utmaning.	  Ex	  problem	  med	  samverkanskanaler	  som	  måste	  utökas	  och	  utveckling	  inom	  arbetet	  i	  
krogmiljö.	  	  
Problem	  uppstår	  även	  många	  gånger	  kring	  en	  viss	  makt	  –	  överprövning.	  
”Man	  måste	  ta	  en	  större	  hänsyn	  till	  förståelse	  som	  avsändare.	  Måste	  bli	  mer	  som	  en	  militär	  och	  repetera	  
och	  låta	  andra	  repetera	  för	  att	  se	  att	  de	  har	  förstått“.	  
För	  att	  skapa	  en	  vision	  så	  måste	  man	  repetera	  och	  säga	  samma	  sak	  på	  olika	  sätt.	  

Rotelchef	  

	  

Största	  problemet	  innan	  var	  kommunikationen,	  allt	  rann	  ut	  i	  sanden.	  
Polisen	  är	  en	  sluten	  värld	  vilket	  frustrerar	  honom.	  De	  är	  drabbade	  av	  att	  andra	  inte	  gör	  sitt	  jobb	  då	  
det	  gäller	  att	  samarbeta.	  
Det	  är	  svårt	  att	  smitta	  av	  sig	  till	  andra	  då	  man	  inte	  har	  mandat	  att	  göra	  det.	  

Verksamhets-‐
controller	  

	  

Verksamhetscontrollern	  står	  för	  en	  del	  av	  den	  skriftliga	  kommunikationen,	  i	  form	  av	  planering,	  
uppföljning	  och	  återrapporteringar.	  
Kommunikation	  inom	  polisen	  är	  inte	  enkel.	  
Är	  det	  något	  som	  ifrågasätts	  kommer	  det	  sällan	  inte	  direkt	  till	  honom	  själv	  utan	  genom	  en	  eller	  flera	  
mellanhänder.	  
Upplever	  problem	  i	  kommunikation	  med	  chefer	  då	  de	  har	  för	  mycket	  att	  göra	  och	  det	  gäller	  då	  att	  
ständigt	  repetera.	  
Har	  mestadels	  informella	  möten.	  

Polis	  1	   Det	  förs	  en	  konstant	  dialog	  mellan	  honom	  själv	  och	  rotelchefen.	  
Anser	  att	  i	  det	  stora	  hela	  fungerar	  mycket	  bra	  med	  kommunikationen,	  mycket	  att	  göra	  med	  de	  nya	  
lokalerna	  som	  är	  byggda	  som	  öppna	  landskap.	  
Frustration	  över	  att	  de	  inte	  får	  någon	  riktig	  respons	  från	  andra	  delar	  i	  distriktet.	  
Föredrar	  personliga	  möten	  istället	  för	  PUMOR	  –	  viktigt	  med	  personlig	  kommunikation.	  

Polis	  2	   “I	  det	  dagliga	  arbetet	  ligger	  målen,	  kommuniceras	  ut	  på	  ett	  subtilt	  sätt,	  alla	  vet	  vad	  som	  gäller	  och	  
vilken	  inriktning	  det	  är	  och	  det	  får	  man	  till	  sig	  i	  stort	  sett	  varje	  dag.	  I	  och	  med	  att	  man	  själv	  inte	  
prioriterar	  vad	  man	  ska	  göra	  utan	  att	  det	  hela	  tiden	  blir	  prioriterat	  uppifrån	  så	  att	  man	  förstår	  åt	  vilket	  
håll	  man	  ska	  dra,	  så	  drar	  även	  alla	  åt	  samma	  håll”.	  
Kulturen	  på	  roteln	  är	  att	  alla	  blir	  hörda	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  det	  blir	  som	  man	  vill.	  Det	  finns	  en	  
hierarki,	  för	  det	  är	  svårt	  med	  en	  platt	  organisation	  när	  det	  ibland	  krävs	  snabba	  åtgärder.	  Gäller	  att	  
man	  litar	  på	  den	  som	  tar	  beslutet.	  
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RESPONDENT:	   TEORI:	  FÖRSTÅELSE	  

Polismästare	  

	  

	  

Förespråkar	  en	  lärande	  organisation.	  
Krävs	  rätt	  människor	  på	  rätt	  plats	  som	  har	  en	  övertygelse	  om	  att	  något	  ska	  hända	  samt	  en	  delad	  bild	  
av	  hur	  det	  ska	  gå	  till.	  
Framgångsfaktorerna	  bygger	  på	  förståelse	  och	  kunskap	  samt	  en	  delad	  uppfattning	  av	  metodiken	  hos	  
nyckelpersoner	  i	  verksamheten.	  
“En	  för	  enkel	  uppgift	  som	  vi	  ibland	  drabbas	  av	  är	  dödande,	  måste	  vara	  mer	  komplex	  för	  att	  sätta	  igång	  
tankeverksamheten	  samtidigt	  som	  det	  måste	  vara	  så	  pass	  konkret	  så	  att	  du	  kan	  se	  ett	  resultat	  av	  det	  …	  
att	  nå	  framgång	  är	  viktigt.”	  
Organisationskulturen	  stöttar	  inte	  fullt	  ut	  en	  lärande	  organisation.	  	  
Generationsskillnad	  finns	  då	  man	  inte	  längre	  vill	  bli	  chef	  utan	  ha	  frihet,	  ifrågasätter	  auktoritet	  och	  inte	  
vana	  vid	  hierarki.	  

Rotelchef	  

	  

En	  tydlig	  utveckling	  har	  skett	  i	  kunskapsnivån	  för	  varje	  enskild	  individ	  hos	  roteln.	  
De	  arbetar	  för	  att	  öka	  förståelse	  för	  arbetet	  genom	  utbildningar	  i	  vardagen.	  
Delar	  inte	  samma	  övertygelse	  om	  benämningen	  en	  lärande	  organisation	  som	  polismästaren,	  men	  
arbetar	  på	  samma	  sätt.	  
Tillsatte	  folk	  med	  en	  social	  förmåga	  och	  med	  vilja	  att	  följa	  planen.	  
Förståelsen	  skapas	  genom	  informella,	  individuella	  samtal	  dagligen,	  inte	  över	  formella	  möten.	  

Verksamhets-‐
controller	  

Viktigt	  med	  förståelse	  för	  varandras	  arbete,	  minskar	  misstänksamheten.	  
Har	  själv	  förståelse	  för	  dem	  som	  arbetar	  på	  roteln	  nu	  då	  han	  tidigare	  själv	  var	  en	  av	  dem.	  

Polis	  1	   Lever	  i	  en	  lärande	  organisation	  varje	  dag.	  
Förståelse	  är	  ett	  litet	  problem	  hos	  deras	  grupp	  då	  själva	  arbetsuppgiften	  är	  så	  pass	  tydlig.	  
Flexibla	  medarbetare	  och	  chefer,	  ok	  att	  göra	  fel,	  rätt	  folk	  på	  rätt	  plats.	  
“Resultaten	  visar	  att	  folk	  faktiskt	  har	  förstått	  vad	  som	  gäller	  och	  att	  det	  har	  kommunicerats	  ned”.	  

Polis	  2	   En	  hög	  förståelse	  på	  roteln	  och	  de	  flesta	  är	  med	  på	  sättet	  att	  tänka,	  vilket	  ger	  resultat	  i	  effektivitet.	  
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4.4	  OBSERVATIONER	  

Den	  29/11-‐2011	  sker	  ett	  så	  kallat	  ärendemöte	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  i	  Södertälje.	  Det	  är	  ett	  
möte	  då	  chefen	  för	  roteln	  tillsammans	  med	  andra	  ansvariga	  och	  gruppchefer	  kollar	  av	  vem	  som	  gör	  vad	  i	  
ett	  visst	  ärende	  samt	  om	  de	  delar	  samma	  uppfattning	  kring	  ärendet.	  	  

Lokalerna	  där	  de	  som	  arbetar	  på	  roteln	  sitter	  har	  i	  och	  med	  den	  förändrade	  inriktningen	  gjorts	  om	  till	  ett	  
öppet	  kontorslandskap.	  Tidigare	  satt	  alla	  i	  varsitt	  rum	  med	  stängd	  dörr.	  Väggarna	  har	  nu	  slagits	  ut	  och	  alla	  
har	  nu	  sitt	  skrivbord	  i	  det	  rektangulära	  rummet.	  Detta	  är	  en	  medveten	  del	  i	  den	  nya	  inriktningen	  för	  att	  öka	  
samarbetet	  samt	  förenkla	  kommunikationen.	  

Mötet	  äger	  rum	  i	  ena	  änden	  av	  lokalen	  där	  ett	  stort	  fyrkantigt	  bord	  är	  placerat.	  Alla	  persienner	  i	  fönstren	  är	  
neddragna	  och	  det	  ligger	  en	  blandning	  av	  mörkblåa	  väskor,	  kundvagn,	  påsar	  och	  diverse	  kontorsmaterial	  
utspritt	  i	  hela	  rummet.	  	  

Innan	  själva	  mötet	  börjar	  sitter	  rotelchefen	  och	  den	  gruppchef	  som	  under	  en	  period	  ska	  vara	  vikarie	  för	  
rotelchefen.	  De	  diskuterar	  en	  del	  uppgifter	  som	  rotelchefen	  under	  dagen	  blivit	  tilldelat	  sig	  av	  
polismästaren.	  Det	  handlar	  om	  att	  de	  ska	  arbeta	  mer	  inne	  på	  krogen,	  av	  den	  anledning	  att	  polismästaren	  
meddelat	  att	  det	  just	  där	  sker	  fler	  och	  fler	  brott.	  Jag	  observerar	  här	  en	  viss	  frustration	  kring	  dessa	  tilldelade	  
uppgifter	  då	  de	  två	  inte	  förstår	  varför	  just	  deras	  grupper	  ska	  ta	  ansvar	  för	  detta.	  De	  hade	  ju	  tidigare	  blivit	  
lovade	  att	  inte	  få	  sådana	  saker	  på	  sig.	  De	  ifrågasätter	  även	  realiteten	  kring	  detaljer	  bakom	  beslutet	  och	  
söker	  syfte,	  utan	  att	  komma	  fram	  till	  något	  förutom	  att	  de	  ändå	  ska	  satsa	  180	  procent	  på	  det.	  De	  söker	  
bland	  annat	  fakta	  på	  att	  det	  är	  så	  att	  människor	  idag	  slåss	  mer	  på	  krogen	  och	  det	  därför	  är	  anledningen	  till	  
varför	  de	  ska	  vara	  där.	  

En	  efter	  en	  dyker	  deltagarna	  upp	  med	  likadana	  anteckningsblock	  i	  handen.	  De	  börjar	  diskutera	  det	  aktuella	  
ärendet	  och	  rotelchefen	  ser	  till	  så	  att	  alla	  får	  komma	  med	  sina	  åsikter	  i	  fallet.	  Det	  är	  som	  utomstående	  
många	  gånger	  svårt	  att	  följa	  diskussionen	  då	  språket	  består	  av	  väldigt	  mycket	  förkortningar	  och	  slang.	  
Annars	  är	  språket	  informellt	  och	  rotelchefen	  drar	  sina	  slutsatser	  samt	  ger	  ut	  diverse	  uppgifter	  till	  
deltagarna	  att	  lösa.	  Under	  mötets	  gång	  passerar	  andra	  medarbetare	  på	  roteln	  som	  erbjuds	  delta	  i	  
diskussionen,	  men	  som	  tackar	  nej	  då	  de	  har	  andra	  saker	  att	  ta	  itu	  med.	  Mötet	  avslutas	  och	  endast	  en	  av	  
deltagarna	  har	  gjort	  anteckningar	  i	  det	  medtagna	  anteckningsblocket.	  	  

Diskussionen	  som	  förs	  efter	  att	  mötet	  är	  avslutat	  handlar	  om	  hur	  “cheferna”	  (läs	  polischeferna)	  tilldelar	  
dem	  en	  uppgift	  i	  sista	  minuten	  och	  säger	  “gör	  det	  på	  enklast	  möjliga	  sätt”.	  Alla	  deltagarna	  skämtar	  om	  detta	  
och	  påstår	  att	  det	  sker	  ofta	  inom	  polisen.	  	  	  
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DISKUSSION	  &	  ANALYS	  
	  

I	  detta	  kapitel	  presenterar	  jag	  min	  analys	  där	  jag	  antagit	  ett	  hermeneutiskt	  förhållningssätt.	  I	  kapitlet	  
kopplas	  därför	  den	  teoretiska	  referensramen	  ihop	  med	  den	  insamlade	  empirin	  där	  repondenternas	  svar	  
diskuteras,	  tolkas	  samt	  analyseras.	  När	  undersökningen	  gjordes	  utformades	  en	  intervjumall	  efter	  de	  
teorier	  som	  tidigare	  redovisats.	  Det	  är	  den	  som	  avsnittet	  analys	  bygger	  på	  med	  avsikt	  att	  ge	  en	  bättre	  
struktur	  och	  hjälpa	  läsaren	  att	  förstå	  tillvägagångssättet.	  Intervjumallen	  bygger	  på	  följande	  tre	  punkter;	  

§ Beslut	  
§ Kommunikation	  
§ Förståelse	  

Till	  hjälp	  finns	  en	  sammanfattningstabell	  i	  avsnitt	  2.4	  och	  4.2.3.	  Sammanfattningstabellen	  finns	  som	  bilaga	  
till	  undersökningen.	  	  

	  

5.1	  BESLUTET	  

Polisens	  organisation	  kantas	  av	  en	  byråkrati	  där	  kalkyler,	  modeller,	  dokument	  och	  ritualer	  tillhör	  
vardagen.	  Detta	  är	  ett	  sätt	  som	  Feldman	  och	  March	  (1981:177)	  menar	  på	  stärker	  tron	  till	  ett	  beslut.	  Då	  det	  
helt	  enkelt	  presenteras	  mer	  rationellt	  än	  vad	  de	  kanske	  många	  gånger	  är.	  Samtidigt	  har	  polisen	  som	  
offentlig	  myndighet	  skyldigheten	  att	  visa	  upp	  resultat	  tillbaka	  till	  Regeringen	  som	  ger	  ut	  målen	  på	  årsbasis.	  
Detta	  även	  för	  att	  visa	  dess	  legitimitet	  och	  rationalitet	  utåt.	  

Polisen	  med	  dess	  hierarkiska	  planerings-‐	  och	  beslutsprocess	  innefattar	  även	  många	  aktörer	  med	  egna	  
intressen.	  För	  att	  i	  detta	  läge	  uppnå	  det	  man	  vill	  med	  ett	  beslut	  menar	  Blomqvist	  och	  Jacobsson	  (2002:23)	  
på	  att	  man	  ska	  förlita	  sig	  på	  sina	  egna	  resurser.	  Polismästaren	  anser	  att	  mellan	  dessa	  resurser	  –	  i	  form	  av	  
kunskap,	  förtroende	  och	  pengar	  –	  har	  kunskapen	  och	  förtroendet	  en	  avgörande	  del.	  Det	  viktiga	  är	  att	  skapa	  
en	  bra	  grupp	  som	  har	  kunskapen	  och	  förståelsen	  att	  utföra	  uppdraget.	  Från	  början	  var	  det	  en	  del	  som	  
motsatte	  sig	  den	  nya	  inriktningen.	  Däribland	  den	  nuvarande	  verksamhetscontrollen	  som	  ansåg	  det	  ”var	  
som	  att	  sälja	  iväg	  halva	  verksamheten”.	  Samtidigt	  menar	  han	  att	  förändringen	  var	  bra	  annars	  hade	  de	  inte	  
kommit	  någon	  vart.	  Då	  det	  gäller	  att	  få	  med	  alla	  på	  samma	  plan	  och	  ha	  en	  grupp	  med	  förståelse	  fick	  de	  som	  
inte	  platsade	  in	  eller	  inte	  ville	  arbeta	  på	  det	  sättet	  en	  chans	  att	  sluta	  på	  roteln.	  Det	  har	  idag	  resulterat	  att	  i	  
princip	  halv	  gruppen	  är	  borta.	  Det	  är	  viktigt,	  som	  flera	  av	  respondenterna	  uttryckte	  sig,	  med	  ”rätt	  
människor	  på	  rätt	  plats”.	  	  

Samtliga	  respondenter	  anser	  att	  den	  verksamhet	  som	  fanns	  innan	  beslutet	  om	  förändringen	  av	  metodiken	  
togs	  inte	  alls	  var	  fungerande.	  Det	  saknades	  helt	  enkelt	  en	  struktur	  som	  gjorde	  ett	  effektivt	  och	  rationellt	  
arbete	  möjligt.	  Detta	  var	  själva	  anledningen	  till	  beslutets	  uppkomst.	  Intressant	  är	  att	  se	  att	  beslutet	  tog	  två	  
år	  att	  arbeta	  fram.	  Visserligen	  har	  den	  viktigaste	  delen,	  metodiken,	  tillkommit	  i	  det	  senare	  
inriktningsbeslutet.	  Anledningen	  vara	  att	  den	  tvärgrupp	  som	  utvärderat	  roteln	  under	  en	  längre	  period	  inte	  
tog	  hänsyn	  till	  metoddelen.	  Det	  skulle	  på	  ett	  sätt	  kunna	  förklaras	  genom	  en	  begränsat	  rationell	  modell	  än	  
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en	  fullt	  rationell	  modell	  då	  man	  inte	  har	  möjligheten	  att	  förutspå	  konsekvenserna	  av	  beslutet	  en	  tid	  
framöver.	  (Lindblom	  1959:81).	  	  

En	  omvändning	  från	  detaljstyrning	  till	  ramstyrning	  ger	  en	  helt	  annan	  möjlighet	  för	  poliserna	  att	  arbeta	  på	  
ett	  effektivt	  sätt.	  En	  ramstyrning	  gör	  så	  att	  grupperna	  själva	  på	  roteln	  får	  ta	  fram	  arbetsmetodiker	  och	  
bestämma	  hur	  de	  ska	  lägga	  upp	  arbetet	  under	  dagen.	  Det	  ger	  dem	  en	  möjlighet	  att	  pröva	  sig	  fram,	  göra	  
egna	  misstag	  som	  de	  lär	  av.	  De	  menar	  på	  att	  det	  ska	  vara	  OK	  att	  göra	  fel,	  bara	  man	  lär	  sig	  av	  det.	  Det	  finns	  
ett	  behov	  av	  att	  pröva	  olika	  arbetsmetoder	  för	  att	  inte	  fastna	  i	  gamla	  rutiner.	  	  Viktigt	  är	  att	  samtidigt	  att	  
inte	  fastna	  i	  ett	  visst	  tankemönster	  kring	  organiseringen,	  i	  ett	  så	  kallat	  ”path	  dependence”	  (North	  1993:11).	  
Då	  handlar	  man	  efter	  en	  vana	  att	  göra	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Detta	  är	  dock	  något	  som	  Polis	  1	  var	  noga	  med	  att	  
lyfta	  fram;	  att	  de	  ständigt	  måste	  prova	  olika	  arbetssätt	  och	  inte	  gå	  på	  gamla	  rutiner.	  Att	  göra	  som	  man	  alltid	  
gjort	  är	  något	  som	  inte	  fungerar	  i	  en	  så	  pass	  föränderlig	  värld	  som	  styr	  spanings-‐	  och	  narkotikarotelns	  
arbete.	  	  

Samtidigt	  som	  dessa	  rambeslut	  finns	  talar	  både	  polismästaren	  och	  rotelchefen	  om	  att	  de	  båda	  har	  satt	  upp	  
tydliga	  riktningar	  för	  att	  de	  vill	  att	  det	  ska	  gå	  deras	  	  väg	  –	  en	  väg	  som	  är	  beprövad	  och	  som	  fungerat	  innan.	  
Blomqvist	  &	  Jacobsson	  (2002:27)	  kallar	  det	  för	  att	  de	  är	  en	  aktör	  i	  beslutsprocessen	  och	  agerar	  
intentionellt,	  men	  att	  intentionerna	  skapas	  i	  ett	  sammanhang	  där	  regler,	  organisering	  och	  idéskapande	  styr	  
över	  möjligheterna.	  Reglerna	  består	  i	  sammanhanget	  av	  de	  direktiv	  som	  de	  har	  blivit	  tilldelade	  sig	  av	  
Rikspolisstyrelsen	  eller	  myndighetsledningen,	  vilka	  roteln	  är	  tvingade	  att	  följa.	  Reglerna	  omfattar	  även	  de	  
normer	  och	  standarder	  som	  dels	  polisens	  organisation	  påverkas	  av	  men	  även	  den	  kultur	  som	  råder	  på	  
roteln.	  Exempelvis	  att	  man	  får	  pröva	  sig	  fram	  och	  göra	  fel.	  Regler	  behöver	  dock	  inte	  vara	  negativt	  utan	  kan	  
även	  se	  till	  att	  underlätta	  samordnandet	  då	  alla	  vet	  sin	  plats	  och	  uppgift.	  Det	  är	  något	  Polis	  2	  menar	  då	  han	  
säger	  att	  prioriteringar	  uppifrån	  gör	  att	  alla	  drar	  åt	  samma	  håll.	  	  

Blomqvist	  &	  Jacobsson	  (2002:29)	  framhåller	  även	  att	  organiseringen	  kan	  påverka	  handlingsutrymmet	  vid	  
beslutsfattande	  då	  en	  sektor	  kan	  var	  uppbyggd	  så	  att	  vissa	  problem,	  aktörer	  och	  lösningar	  antingen	  har	  
svårt	  eller	  lätt	  för	  att	  hitta	  varandra.	  Det	  kan	  vara	  så	  att	  i	  en	  del	  sektorer	  är	  det	  öppenhet	  som	  gäller	  vid	  
diskussioner	  medan	  i	  andra	  sektioner	  är	  det	  slutet.	  Rotelchefen	  vittnar	  om	  att	  den	  största	  förändringen	  
skedde	  då	  de	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  integrerade	  med	  andra	  än	  dem	  inom	  roteln.	  De	  skapade	  en	  
öppenhet	  istället	  för	  att	  stänga	  dörrarna.	  Detta	  medförde	  en	  annan	  möjlighet	  i	  handling	  då	  lösningar	  på	  
problem	  lättare	  hittades	  i	  samverkan	  med	  andra.	  Samtidigt	  visar	  de	  på	  en	  frustration	  över	  att	  inte	  få	  de	  
gensvaret	  från	  andra	  delar	  i	  distriktet	  som	  de	  önskat.	  Öppenheten	  och	  ökade	  samverkanskanaler	  är	  även	  
något	  som	  står	  med	  i	  delmålen	  i	  inriktningsbeslutet.	  

	  Det	  behöver	  inte	  enbart	  vara	  organiseringen	  eller	  regelverket	  som	  påverkar	  möjligheterna,	  utan	  det	  kan	  
även	  handla	  om	  bundenheten	  till	  ett	  tankemönster.	  Dessa	  tankemönster	  eller	  idéer,	  styr	  vad	  som	  går	  att	  
åstadkomma	  i	  organisationen.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  att	  det	  tog	  två	  år	  att	  arbeta	  fram	  ett	  förslag	  till	  
förändrad	  verksamhetsinriktning.	  Det	  vittnar	  om	  en	  viss	  bundenhet	  i	  tankemönstret,	  eller	  som	  Polis	  2	  
bevittnade	  i	  verksamheten	  innan	  det	  nya	  beslutet;	  ”det	  var	  som	  den	  gamla	  skolan,	  som	  det	  var	  när	  jag	  
började	  som	  polis	  för	  20	  år	  sedan”.	  Idémönster	  kan	  även	  vara	  positiva	  då	  de	  på	  roteln	  har	  en	  övertygelse	  om	  
att	  allt	  de	  gör	  ska	  göras	  till	  180	  procent.	  Det	  observerade	  jag	  i	  deltagandet	  under	  ärendemötet.	  Även	  fast	  de	  
inte	  var	  nöjda	  med	  uppgiften	  sa	  de	  att	  de	  skulle	  satsa	  allt	  ändå.	  De	  måste	  även	  ta	  hänsyn	  till	  endogena	  och	  
exogena	  viljor	  i	  ett	  beslutsskede.	  Blomqvist	  &	  Jacobsson	  (2002:24)	  menar	  att	  viljor	  som	  styr	  beslut	  är	  mer	  
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endogena	  än	  exogena,	  alltså	  att	  aktörerna	  lär	  sig	  genom	  att	  handla	  och	  inte	  genom	  att	  tänka.	  Vikten	  ligger	  
här	  i	  att	  det	  inte	  ska	  finnas	  en	  spärr	  i	  tankemönstret.	  	  

Redovisning	  och	  återrapporteringar	  sker	  idag	  mestadels	  i	  kvantitativa	  former	  men	  inte	  lika	  mycket	  av	  
kvalité.	  Här	  har	  polisen	  mycket	  att	  lära	  menar	  flera	  respondenter.	  Kvalitén	  kommer	  enligt	  
verksamhetscontrollern	  in	  då	  utvärderingen	  sker	  av	  de	  metoder	  man	  använt	  sig	  av.	  Då	  kan	  man	  lära	  av	  
varandra.	  Polismästaren	  menar	  att	  kvalitetsmåtten	  är	  en	  del	  av	  delmålen,	  vilka	  innebär	  att	  det	  först	  krävs	  
en	  fungerande	  verksamhet,	  sedan	  att	  man	  griper	  dem	  som	  skapar	  bekymmer	  och	  för	  det	  tredje	  att	  det	  visar	  
på	  kvalitativa	  resultat.	  Han	  menar	  samtidigt	  att	  de	  visar	  på	  kvalitativa	  resultat	  men	  saknar	  ett	  sätt	  att	  
redovisa	  det	  på.	  	  

	  

5.2	  KOMMUNIKATION	  

Jackson	  &	  Carter	  (2002:37)	  beskriver	  en	  kommunikationscirkel	  (se	  figur	  3)	  som	  innefattar	  ett	  flertal	  
kodnings-‐	  och	  överföringsprocesser.	  I	  dessa	  processer	  sker	  det	  vanligen	  misstag	  som	  resulterar	  i	  
felaktigheter	  vidare	  i	  kedjan.	  Samtliga	  respondenter	  bedömer	  kommunikationen	  som	  det	  största	  
problemet	  och	  utmaningen	  för	  verksamheten.	  	  

De	  tillfrågade	  beskriver	  en	  kultur	  inom	  polisen	  som	  överlag	  är	  mycket	  svår	  att	  förstå	  sig	  på	  och	  som	  bygger	  
på	  en	  hierarkisk	  historia,	  vilket	  även	  Järbe	  (1975:75)	  belyser.	  De	  talar	  om	  en	  tyst	  kultur	  där	  spanings-‐	  och	  
narkotikaroteln	  tidigare	  inte	  talade	  öppet	  om	  vad	  man	  gjorde	  inom	  roteln.	  Idag	  har	  det	  istället	  vänt	  på	  det	  
och	  försöker	  integrera	  med	  andra	  för	  att	  öka	  effektiviteten.	  Rotelchefen	  är	  en	  framstående	  person	  då	  det	  
kommer	  till	  engagemang	  och	  kunskap	  som	  polismästaren	  önskar	  att	  han	  sprider	  vidare	  inom	  distriktet.	  
Dock	  menar	  rotelchefen	  själv	  att	  det	  är	  svårt	  då	  han	  inte	  har	  mandatet	  att	  göra	  det	  då	  äldre	  poliser	  ser	  
skeptiskt	  på	  honom.	  	  

Både	  rotelchefen	  och	  Polis	  1	  visar	  på	  en	  frustration	  över	  att	  de	  har	  öppnat	  sig	  men	  att	  de	  inte	  får	  något	  
tillbaka	  från	  andra	  delar	  i	  distriktet.	  De	  säger	  att	  alla	  poliser	  över	  lag	  alltid	  ska	  veta	  allt,	  men	  det	  är	  alltid	  
någon	  annan	  som	  ska	  lösa	  saker.	  En	  organisationskultur	  är	  inget	  som	  går	  att	  ändra	  på	  över	  en	  natt	  utan	  är	  
en	  lång	  process.	  Dock	  menar	  polismästaren	  på	  att	  i	  detta	  fall	  är	  framgångsfaktorerna	  väldigt	  intressanta	  då	  
de	  faktiskt	  har	  kommit	  en	  bra	  bit	  på	  vägen	  med	  att	  förändra	  kulturen.	  Polis	  1	  menar	  att	  hierarki-‐tänkandet	  
under	  den	  period	  han	  varit	  polis	  har	  bleknat	  något.	  Detta	  är	  något	  som	  även	  Polis	  2	  vittnar	  om	  då	  han	  
påstår	  att	  kulturen	  på	  roteln	  är	  att	  alla	  blir	  hörda.	  	  

Viktigt	  att	  se	  till	  när	  det	  kommer	  till	  kommunikation	  inom	  polisen	  är	  de	  olika	  skikten	  i	  hierarkin.	  I	  och	  
mellan	  de	  olika	  skikten	  finns	  olika	  förutsättningar	  till	  kommunikation.	  Exempelvis	  har	  inte	  Regeringen	  
möjlighet	  att	  specifikt	  kommunicera	  med	  en	  rotel	  och	  inte	  heller	  har	  polismästaren	  dagligen	  möjlighet	  att	  
lyssna	  till	  alla	  medarbetare.	  Lösningen	  till	  detta	  är	  mellanchefer.	  Problematiken	  blir	  dock	  att	  vid	  desto	  fler	  
mellanchefer	  som	  tar	  del	  av	  beslutet	  finns	  även	  olika	  viljor,	  förståelse	  och	  kunskap.	  Det	  kan	  generera	  i	  ett	  
annat	  resultat	  än	  vad	  som	  var	  tanken	  från	  början.	  Detta	  går	  att	  likna	  vid	  viskleken	  som	  nämndes	  i	  
inledningen	  av	  uppsatsen	  då	  leken	  blir	  svårare	  ju	  fler	  personer	  som	  deltar.	  	  
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Verksamheten	  är	  samtidigt	  i	  behov	  av	  en	  hierarki	  menar	  samtliga	  respondenter.	  Bland	  annat	  av	  den	  
anledningen	  att	  en	  platt	  organisation	  skulle	  vara	  en	  omöjlighet	  då	  snabba	  åtgärder	  ibland	  krävs.	  
Polismästaren	  bedömer	  att	  i	  en	  hierarkisk	  organisation	  är	  det	  skriftlig	  kommunikation	  som	  fungerar	  bäst,	  
samtidigt	  som	  han	  menar	  på	  att	  den	  inte	  är	  tillräcklig.	  Långt	  ifrån,	  då	  man	  även	  måste	  gå	  ut	  i	  korridoren	  
och	  prata	  med	  folk.	  Den	  skriftliga	  delen	  är	  bra	  för	  att	  man	  lätt	  når	  ut	  till	  en	  större	  skara.	  	  Jackson	  &	  Carter	  
(2002:37)	  skriver	  att	  skriftlig	  kommunikation	  inte	  i	  lika	  stor	  grad	  är	  utsatt	  för	  feltolkning.	  När	  det	  kommer	  
till	  skriftliga	  dokument	  menar	  polismästaren	  dock	  på	  att	  det	  även	  där	  krävs	  repetition	  för	  att	  i	  slutändan	  
skapa	  en	  vision	  av	  budskapet.	  Repetitionen	  sker	  genom	  att	  budskapet	  går	  ut	  i	  flera	  olika	  kanaler.	  

Den	  kritiska	  delen	  i	  kommunikationen	  anser	  polismästaren	  ligger	  på	  chefsnivå.	  Om	  man	  har	  ett	  problem	  
från	  början	  blir	  det	  bara	  större	  och	  större	  ju	  längre	  ned	  man	  kommer	  i	  organisationen.	  Det	  gäller	  då	  här	  
bland	  annat	  att	  ha	  en	  öppen	  kanal	  för	  kommunikation,	  vilket	  Jackson	  &	  Carter	  (2002:37)	  kallar	  för	  
redundans.	  Verksamhetscontrollern	  upplever	  själv	  ett	  problem	  vid	  kommunikationen	  med	  chefer	  då	  han	  
påstår	  att	  budskapet	  många	  gånger	  inte	  når	  fram.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  cheferna	  helt	  enkelt	  har	  för	  
mycket	  att	  göra.	  Vad	  han	  då	  gjorde	  var	  att	  repetera	  samma	  saker	  om	  igen,	  som	  även	  det	  går	  under	  
benämningen	  redundans	  (Jackson	  &	  Carter	  2002:37).	  Polismästaren	  talar	  om	  att	  det	  även	  handlar	  om	  hur	  
man	  lägger	  fram	  sitt	  budskap.	  Om	  man	  lägger	  upp	  det	  på	  ett	  bra	  sätt	  är	  det	  lättare	  att	  lyssna	  än	  om	  man	  går	  
och	  pratar	  för	  sig	  själv	  i	  korridoren.	  	  

Ekman	  (2002:75)	  anser	  att	  de	  direktiv	  som	  ges	  ut	  måste	  tolkas	  för	  att	  kunna	  omsättas	  till	  praktisk	  
handling.	  Denna	  tolkning	  skriver	  Ekman	  (2002)	  sker	  vid	  ”småpratet”.	  Detta	  småprat	  belyser	  bland	  annat	  
Polis	  1	  då	  han	  menar	  på	  att	  det	  konstant	  förs	  en	  diskussion	  mellan	  de	  som	  arbetar	  på	  roteln	  och	  inte	  minst	  
mellan	  honom	  själv	  och	  rotelchefen.	  Detta	  har	  mycket	  att	  göra	  med	  den	  ombyggnaden	  som	  gjordes	  då	  de	  
helt	  enkelt	  slog	  ut	  väggarna	  och	  gjorde	  öppna	  kontorslandskap	  istället	  för	  att	  alla	  skulle	  sitta	  i	  varsitt	  rum.	  
Det	  är	  något	  som	  alla	  de	  jag	  talat	  med	  ser	  som	  något	  positivt	  som	  uppmuntrar	  dem	  att	  kommunicera	  då	  de	  
sker	  på	  ett	  naturligt	  sätt.	  Det	  är	  även	  här	  ett	  exempel	  på	  en	  förbättring	  för	  en	  öppen	  kommunikation.	  

Ekman	  (2007:73)	  är	  kritisk	  mot	  strategidokument	  och	  menar	  att	  formella	  beslut	  ofta	  i	  slutändan	  
överprövas	  om	  inte	  chefen	  även	  tar	  hänsyn	  till	  det	  informella	  samtalet.	  I	  det	  formella	  ”småpratet”	  visar	  sig,	  
menar	  Ekman	  (2007)	  den	  tysta	  kunskapen	  och	  förtroende	  för	  chefen	  bildas.	  Överprövning,	  alltså	  att	  den	  
som	  mottar	  beslutet	  väljer	  att	  inte	  prioritera	  eller	  isidosätter	  det,	  kan	  ske	  både	  medvetet	  och	  omedvetet.	  
Det	  kan	  enligt	  polismästaren	  bero	  på	  att	  man	  helt	  enkelt	  inte	  har	  kunskapen	  och	  förståelsen	  för	  varför	  man	  
ska	  göra	  på	  ett	  visst	  sätt.	  

Ett	  exempel	  ifrån	  de	  observationer,	  intervju	  med	  polismästaren	  samt	  dokumentet	  “Inriktningsbeslut	  vad	  
avser	  spanings-‐	  och	  narkotikarotelns	  förändrade	  verksamhetsinriktning”	  visar	  på	  en	  viss	  överprövning,	  men	  
även	  problem	  med	  kommunikation	  samt	  förståelse.	  Det	  rörde	  det	  samtalet	  rotelchefen	  och	  gruppchefen	  
förde	  kring	  ett	  möte	  rotelchefen	  hade	  haft	  tidigare	  under	  dagen	  med	  polismästaren	  angående	  kroginsatser.	  
Polismästaren	  hade	  då	  sagt	  att	  de	  på	  grund	  av	  att	  människor	  idag	  slåss	  mer	  inne	  på	  krogen	  bör	  de	  lägga	  
ned	  mer	  tid	  med	  arbetet	  där.	  Rotelchefen	  hade	  då	  ifrågasatt	  realiteten	  bakom	  detta	  då	  han	  önskade	  mer	  
bakgrundsinformation	  till	  varför	  just	  de	  skulle	  ta	  hand	  om	  detta.	  Något	  tydligare	  svar	  hade	  han	  inte	  fått	  just	  
då.	  Detta	  visades	  en	  viss	  frustration	  över.	  Rotelchefen	  och	  gruppchefen	  kom	  ändå	  fram	  till	  att	  de	  ska	  satsa	  
180	  procent	  i	  denna	  satsning	  men	  förstod	  inte	  varför	  just	  de	  skulle	  arbeta	  med	  det.	  Diskussionen	  fördes	  
inte	  mer	  om	  hur	  det	  skulle	  ske	  vid	  den	  tidpunkten	  samtalet	  var.	  I	  återkopplingen	  med	  polismästaren	  
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frågade	  jag	  hur	  det	  låg	  till	  med	  kroginsatsen.	  Han	  förklarade	  då	  att	  det	  finns	  beskrivet	  i	  
verksamhetsinriktningen	  att	  det	  operativa	  arbetet	  i	  krogmiljö	  ska	  intensifieras.	  Det	  borde	  därmed	  inte	  vara	  
någon	  nyhet	  att	  de	  ska	  arbeta	  med	  detta.	  Att	  rotelchefen	  inte	  uppfattat	  detta	  tyder	  på	  en	  brist	  i	  
kommunikation	  dels	  på	  det	  skriftliga	  och	  dels	  på	  detmuntliga	  planet.	  Det	  kan	  även	  röra	  sig	  om	  att	  de	  helt	  
enkelt	  har	  valt	  att	  lägga	  fokus	  på	  annat,	  eller	  att	  han	  själv	  inte	  anser	  att	  det	  är	  det	  bästa	  sättet.	  	  

Ett	  sätt	  att	  se	  att	  kommunikationen	  fungerar	  är	  att	  se	  till	  resultatet	  –	  har	  det	  uppnåtts	  som	  förväntat?	  Detta	  
kan	  man	  utifrån	  de	  styrkort	  som	  presenterats	  i	  tabell	  4,	  5	  och	  6	  se	  en	  klar	  positiv	  bild	  av.	  	  De	  mål	  som	  var	  
uppsatta	  till	  december	  2011	  var	  redan	  i	  oktober	  uppnådda.	  Polis	  1	  förklarar	  det	  som	  att	  ”resultaten	  visar	  
att	  folk	  faktiskt	  har	  förstått	  vad	  som	  gäller	  och	  att	  det	  har	  kommunicerats	  ned”.	  	  

	  

5.3	  FÖRSTÅELSE	  

Sandberg	  och	  Targama	  (1998)	  talar	  om	  ett	  skifte	  i	  ledningsfilosofi	  som	  lägger	  mer	  fokus	  på	  förståelse	  och	  
lärandet.	  Detta	  är	  en	  reaktion	  på	  de	  förändringar	  som	  sker	  i	  samhället,	  men	  även	  på	  människors	  
förändrade	  värderingar	  som	  nu	  kantas	  av	  individuell	  frihet	  i	  arbetet.	  Det	  innebär	  att	  detaljstyrning	  är	  
omodernt	  och	  istället	  ska	  chefer	  skapa	  en	  vision	  som	  genererar	  förståelse,	  eller	  som	  man	  kan	  kalla	  det	  ”en	  
lärande	  organisation”.	  

Det	  finns	  flera	  definitionen	  av	  en	  lärande	  organisation	  men	  som	  beskriver	  samma	  sak.	  Granberg	  &	  Ohlsson	  
(2004:34)	  skriver;	  ”den	  organisation	  som	  skapar	  goda	  förutsättningar	  för	  medarbetarnas	  lärande	  och	  som	  
tar	  tillvara	  detta	  lärande	  och	  nyttiggör	  det	  i	  organisationens	  strävan	  att	  påverka	  och	  anpassa	  sig	  till	  
omvärlden”.	  Det	  finns	  svårigheter	  när	  det	  kommer	  till	  förståelsen	  av	  en	  lärande	  organisation.	  
Polismästaren	  bild	  är	  att	  “det	  handlar	  inte	  om	  att	  vi	  inte	  ska	  göra	  fel	  två	  gånger	  och	  någon	  ska	  lära	  en,	  utan	  
att	  man	  ska	  lära	  sig	  själv	  av	  att	  göra	  fel”.	  Samtidigt	  menar	  han	  på	  att	  man	  inte	  riktigt	  kan	  tala	  i	  termer	  av	  en	  
lärande	  organisation	  då	  alla	  individer	  har	  ett	  behov	  av	  en	  egen	  förståelse	  av	  saker	  och	  ting	  utan	  att	  bli	  
tvingade	  in	  i	  något	  fack.	  	  

Rotelchefen	  är	  reserverad	  då	  det	  kommer	  till	  själva	  benämningen	  en	  lärande	  organisation,	  men	  allt	  som	  
han	  säger	  tyder	  på	  att	  det	  är	  på	  det	  sättet	  han	  arbetar.	  Han	  kan	  själv	  urskilja	  en	  klar	  utveckling	  hos	  varje	  
medarbetare	  på	  roteln	  då	  de	  har	  blivit	  mer	  tänkande	  individer.	  Även	  Polis	  2	  vittnar	  om	  att	  det	  är	  en	  hög	  
nivå	  av	  förståelse	  hos	  de	  flesta	  vilket	  i	  sin	  tur	  visar	  sig	  i	  effektiviteten.	  Polis	  1	  tycker	  att	  de	  lever	  i	  en	  
lärande	  organisation	  dagligen,	  men	  att	  förståelsen	  inte	  är	  något	  problem	  i	  deras	  grupp	  då	  själva	  
arbetsuppgiften	  är	  så	  pass	  tydlig.	  	  

För	  att	  en	  lärande	  organisation	  ska	  kunna	  implementeras	  fullt	  ut	  krävs	  en	  organisationskultur	  som	  inte	  
bara	  tillåter	  utan	  även	  aktivt	  stöttar	  anställdas	  frågor	  på	  alla	  nivåer	  (Granberg	  &	  Ohlsson	  2004:34).	  Det	  är	  
något	  som	  polismästaren	  inte	  anser	  är	  helt	  uppfyllt	  än	  då	  det	  fortfarande	  är	  för	  mycket	  top-‐down	  på	  en	  
detaljnivå.	  Det	  lyfter	  fram	  Sandberg	  och	  Targamas	  (1998:8)	  påstående	  att	  synen	  på	  ledarskap	  endast	  sker	  
på	  det	  retoriska	  planet	  men	  inte	  lika	  stor	  mån	  på	  det	  praktiska.	  	  

Ellström	  (1996:153)	  talar	  om	  den	  högre	  och	  lägre	  ordningens	  lärande	  och	  delar	  upp	  lärandet	  i	  
reproduktivt,	  produktivt	  och	  kreativt	  läranden.	  Det	  ”högre”	  och	  ”lägre”	  ska	  här	  representera	  mått	  på	  
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handlingsfrihet.	  Ett	  kreativt	  lärande	  är	  ett	  självständigt	  arbete,	  reproduktivt	  lärande	  ett	  mer	  styrt	  arbete	  
och	  så	  vidare.	  En	  tolkning	  av	  inriktningsbeslutet	  kopplat	  till	  Ellströms	  lärandemodell	  (se	  tabell	  1)	  kan	  ses	  
ur	  flera	  synvinklar.	  Analysen	  nedan	  görs	  genom	  att	  dela	  upp	  uppgift,	  metod	  och	  resultat	  i	  kvantitativa	  och	  
kvalitativa	  aspekter.	  	  

De	  kvantitativa	  målen	  beskrivs	  i	  måldelen	  för	  verksamheten	  som	  finns	  uppradade	  i	  inriktningsbeslutet	  
samt	  i	  ordern.	  Dessa	  är	  därmed	  givna.	  	  Då	  det	  kommer	  till	  metoden	  ur	  ett	  kvantitetsperspektiv	  finns	  det	  
delade	  uppfattningar.	  Polismästaren	  själv	  menar	  att	  han	  bestämt	  den	  övergripande	  metoden	  –	  en	  
konfrontativ	  metod.	  Polis	  1	  styrker	  detta	  då	  han	  säger	  att	  de	  endast	  har	  rambeslut	  och	  ingen	  därför	  säger	  
”såhär	  ska	  ni	  göra”.	  Samtidigt	  vittnar	  både	  Polis	  1	  och	  Polis	  2	  om	  att	  instruktionerna	  uppifrån	  är	  så	  pass	  
tydliga	  att	  alla	  vet	  åt	  vilket	  håll	  man	  ska	  gå.	  Polis	  1	  menar	  även	  att	  förståelsen	  inte	  är	  något	  problem	  just	  för	  
att	  instruktionerna	  är	  så	  pass	  klara.	  Dock	  är	  båda	  överens	  om	  att	  det	  är	  rambeslut	  som	  polismästaren	  
sätter	  och	  metoden	  ses	  som	  ej	  given.	  Resultatet	  utifrån	  det	  kvantitativa	  perspektivet	  är	  givet	  i	  de	  
målvärden	  som	  presenteras	  i	  inriktningsbeslutet.	  	  

Analysen	  av	  detta	  är	  att	  uppfattningen	  av	  metoden	  kan	  stå	  i	  relation	  till	  hur	  erfarna	  poliserna	  är	  –	  det	  vill	  
säga	  att	  de	  påverkas	  av	  hur	  de	  tidigare	  har	  arbetat.	  Även	  kallad	  en	  regellogik.	  Förklaringen	  kan	  även	  vara	  
att	  det	  beror	  på	  vilken	  nivå	  i	  förståelse	  och	  mognad	  organisationen	  befinner	  sig	  på.	  Polismästaren	  anser	  att	  
de	  fortfarande	  ligger	  på	  en	  låg	  mognadsgrad	  då	  det	  kommer	  till	  en	  lärande	  organisation.	  	  

De	  kvalitativa	  målen	  är	  något	  mer	  diffusa	  att	  hitta	  i	  uppgiften.	  Om	  man	  sträcker	  sig	  högre	  upp	  i	  
beslutshierarkin	  finner	  man	  de	  kvalitativa	  målen	  som	  bland	  annat	  beskriver	  att	  polisen	  ska	  öka	  tryggheten.	  
Då	  man	  däremot	  ska	  hålla	  sig	  på	  nivån	  inom	  Södertäljes	  polismästardistrikt	  går	  det	  att	  urskilja	  kvalitativa	  
mål	  i	  syftet	  i	  inriktningsbeslutet.	  Dessa	  består	  av	  förebyggande	  åtgärder	  för	  att	  ungdomar	  inte	  ska	  dras	  in	  i	  
missbruk	  och	  kriminalitet.	  Någon	  metod	  för	  hur	  kvalitativa	  mål	  ska	  uppnås	  är	  ej	  givna.	  	  	  	  	  	  

	  	  

	  

	   KVANTITETSPERSPEKTIV	   KVALITETSPERSPEKTIV	  

UPPGIFT	   Given	   Given	  (diffust)	  

METOD	   Ej	  given	   Ej	  given	  

RESULTAT	   Given	   Ej	  given	  

	  
	  
	  

	  

TABELL	  7. 	  SPANINGS-‐	  OCH	  NARKOTIKAROTELN	  UR	  ETT	  KVANTITETS-‐	  OCH	  
KVALITETSPERSPEKTIV	  	  
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Det	  krävs	  nu	  ansträngningar	  från	  chefen	  för	  att	  uppnå	  en	  lärande	  organisation	  och	  strävan	  mot	  ett	  kreativt	  
lärande.	  Ellström	  (1996:155)	  menar	  att	  uppgiften	  måste	  ha	  en	  lagom	  grad	  av	  komplexitet,	  individen	  måste	  
ha	  nog	  kunskap	  för	  att	  tolka	  uppgiften	  samt	  utveckla	  handlingsplaner	  och	  ha	  möjlighet	  att	  omsätta	  sina	  
kunskaper	  i	  konkret	  handling.	  Polismästaren	  nämner	  samma	  sak	  med	  sina	  egna	  ord;	  “en	  för	  enkel	  uppgift	  
som	  vi	  ibland	  drabbas	  av	  är	  dödande,	  måste	  vara	  mer	  komplex	  för	  att	  sätta	  igång	  tankeverksamheten	  
samtidigt	  som	  det	  måste	  vara	  så	  pass	  konkret	  så	  att	  du	  kan	  se	  ett	  resultat	  av	  det.	  Det	  tror	  jag	  är	  viktigt	  för	  
förståelsen	  också	  –	  det	  är	  komplext	  men	  vi	  klarade	  det	  –	  och	  man	  ger	  sig	  själv	  feedback	  och	  utvecklas”.	  	  

Det	  lyfts	  även	  fram	  ett	  ökat	  krav	  på	  sociala	  och	  utvecklingsriktade	  färdigheter	  i	  och	  med	  en	  lärande	  
organisation.	  Med	  detta	  syftas	  konkret	  en	  förmåga	  att	  i	  viss	  utsträckning	  delta	  i	  planering,	  analys,	  
uppföljning	  och	  utveckling	  av	  verksamheten	  (Larsson	  et	  al	  1996:144).	  Rotelchefen	  var	  i	  valet	  av	  
personal,	  och	  inte	  minst	  gruppchefer,	  mycket	  noga	  med	  att	  välja	  sociala	  personer	  som	  var	  öppna	  för	  
den	  metodik	  han	  ville	  föra.	  Han	  menar	  att	  alla	  inte	  platsar	  på	  roteln	  och	  att	  de	  som	  inte	  var	  med	  på	  
planen	  fick	  möjligheten	  att	  söka	  en	  annan	  tjänst.	  Utveckling	  är	  även	  något	  de	  arbetar	  med	  dagligen	  
med	  coaching	  och	  utbildningar.	  	  

I	  del	  5.2	  talades	  om	  problemet	  med	  flertalet	  mellanchefer.	  Polismästaren	  dock	  talar	  om	  att	  
framgångsfaktorerna	  för	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  är	  att	  det	  funnits	  en	  liknande	  förståelse	  och	  en	  
enad	  metodik	  hos	  alla	  nyckelpersoner	  och	  mellanchefer.	  De	  har	  förmågan	  att	  på	  olika	  sätt	  förmedla	  och	  
förklara	  på	  många	  olika	  sätt.	  Dessa	  har	  på	  det	  planet	  lyckats	  med	  konsten	  att	  få	  ledaren	  att	  ”förstå	  
förståelse”	  (Sandberg	  &	  Targama,	  2007:12).	  En	  enad	  målbild	  nationellt,	  regionalt	  och	  lokalt	  ökar	  även	  
handlingskraften	  och	  fokus	  kan	  läggas	  på	  rätt	  ställen.	  En	  enad	  front	  uppifrån	  ger	  även	  en	  klarare	  bild	  nedåt	  
som	  gör	  det	  lättar	  för	  poliserna	  att	  veta	  vilken	  riktning	  de	  ska	  arbeta	  i.	  Detta	  vittnar,	  som	  ovan	  nämnt,	  Polis	  
1	  om	  då	  han	  anser	  att	  förståelsen	  inte	  är	  något	  direkt	  problem	  för	  roteln	  då	  det	  är	  så	  pass	  tydligt	  uppifrån	  
vad	  de	  har	  för	  uppgift,	  metod	  och	  mål.	  
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SLUTSATS	  &	  FÖRSLAG	  PÅ	  VIDARE	  FORSKNING	  
	  
I	  detta	  avslutande	  kapitel	  sammanfattas	  forskningsprocessen	  och	  jag	  framhäver	  de	  analysargument	  jag	  
önskar	  läsaren	  tar	  med	  sig	  och	  minns	  efter	  att	  läst	  denna	  uppsats.	  I	  kapitlet	  besvaras	  syftet	  med	  uppsatsen	  
samt	  de	  problemformuleringar	  som	  ställts.	  Slutligen	  ges	  även	  förslag	  på	  vidare	  forskning.	  

6.1	  SLUTSATS	  

Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  att	  analysera	  det	  beslut	  om	  en	  förändrad	  verksamhetisnriktning	  vid	  Södertäljes	  
polismästardistrikt.	  Till	  slutsatsen	  har	  hänsyn	  tagits	  till	  beslut-‐,	  kommunikation-‐	  och	  förståelseteorier	  för	  
att	  besvara	  den	  problemformuleringen	  som	  tidigare	  förts	  fram	  samt	  ge	  ett	  svar	  till	  syftet.	  	  

Polisens	  byråkratiska	  förhållningssätt	  stärker	  tron	  till	  beslut	  som	  fattas	  genom	  dokument,	  kalkyler	  och	  
annan	  redovisad	  data.	  Inriktningsbeslutet	  om	  en	  förändrad	  verksamhetsinriktning	  på	  spanings-‐	  och	  
narkotikaroteln	  är	  fattat	  på	  ett	  begränsat	  rationellt	  sätt.	  Visserligen	  har	  man	  under	  den	  perioden	  sett	  över	  
handlingsalternativ	  på	  ett	  rationellt	  sätt	  för	  att	  sedan	  framföra	  det	  man	  ansåg	  vara	  det	  bästa	  alternativet.	  
Dock	  finns	  inte	  möjligheten	  att	  försutspå	  framtida	  konsekvenser	  vilket	  gör	  att	  beslutet	  inte	  kan	  kallas	  för	  
fullt	  rationellt.	  Beslutsteorin	  fastställer	  även	  att	  viljor	  oftare	  styr	  än	  rationella	  modeller.	  

Då	  inriktningsbeslutet	  innebar	  en	  brytning	  mot	  det	  gamla	  sättet	  att	  tänka	  bygger	  det	  inte	  på	  en	  regellogik	  
av	  framvuxna	  regler.	  Istället	  är	  det	  en	  konsekvenslogik,	  där	  intentionerna	  och	  värderingarna	  av	  framtiden,	  
som	  styr	  handlandet.	  Detta	  är	  en	  viktig	  del	  för	  roteln	  som	  behöver	  en	  flexibel	  verksamhet	  som	  kan	  anpassa	  
sig	  efter	  förändringarna	  i	  omgivningen.	  

Beslutet	  om	  en	  förändrad	  verksamhetsinriktning	  vid	  Södertälje	  polismästardistrikt	  har	  vid	  närmare	  studie	  
visat	  på	  bra	  resultat.	  De	  har	  redan	  nått	  de	  kvantitativa	  målen	  och	  visar	  även	  bra	  resultat	  på	  den	  kvalitativa	  
delen	  även	  om	  måtten	  av	  kvalitet	  inte	  är	  tydligt	  formulerade.	  Sammanfattande	  kan	  man	  säga	  att	  
framgångsfaktorerna	  beror	  på	  detta:	  

§ enad	  förståelse	  och	  målbild	  på	  flera	  nivåer	  
§ engagemang	  
§ brytning	  av	  kulturen	  
§ bra	  kommunikation	  inom	  roteln	  
§ början	  till	  samverkan	  med	  andra	  
§ en	  fungerande	  metodik	  

	  

Hierarkin	  inom	  polisen	  med	  flera	  mellanchefer	  resulterar	  i	  flera	  intressen	  att	  ta	  ställning	  till.	  Det	  
intressanta	  i	  detta	  fall	  är	  att	  se	  att	  framgången	  i	  beslutet	  bygger	  på	  en	  enad	  målbild	  och	  förståelse	  för	  hur	  
målet	  ska	  uppnås	  –	  på	  alla	  nivåer.	  Det	  innefattar	  en	  nationell,	  regional	  samt	  lokal	  övertygelse	  som	  vidare	  
skapat	  en	  stark	  grund	  för	  beslutet	  att	  växa.	  Det	  har	  även	  sparat	  mycket	  tid	  och	  energi	  att	  inte	  behöva	  
diskutera	  tillvägagångssätt	  utan	  istället	  fokusera	  på	  att	  uppnå	  målen.	  Avgörande	  för	  en	  god	  utveckling	  är	  
även	  de	  nyckelpersoner	  som	  har	  agerat	  katalysator.	  Polismästarens	  kunskap	  och	  förvissning	  om	  att	  skapa	  
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en	  fungerande	  och	  lärande	  verksamhet	  är	  en	  grundsten.	  Att	  sedan	  ha	  en	  rotelchef	  med	  driv,	  engagemang,	  
kunskap	  och	  förmåga	  att	  se	  till	  individen	  är	  nyckeln	  till	  framgången	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln.	  
Dessa	  har	  tillsammans	  möjlighet	  att	  skapa	  en	  fungerande	  rotel	  och	  utveckla	  en	  personal	  som	  är	  
självständiga	  poliser	  som	  därmed	  för	  en	  effektiv	  verksamhet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

En	  del	  i	  framgången	  är	  även	  att	  de	  har	  kommit	  en	  bit	  på	  vägen	  att	  förändra	  den	  tysta	  kultur	  som	  funnits	  
innan.	  Det	  har	  resulterat	  i	  att	  de	  samverkade	  med	  andra	  än	  de	  inom	  roteln.	  Det	  skapade	  en	  öppenhet	  
istället	  för	  att	  stängda	  dörrar.	  Resultatet	  var	  att	  det	  gav	  en	  annan	  möjlighet	  till	  handling	  då	  lösningar	  på	  
problem	  lättare	  hittades	  i	  samverkan	  med	  andra.	  Ett	  sätt	  att	  skapa	  effektivitet	  i	  organisationen.	  Samverkan	  
med	  andra	  andra	  delar	  inom	  distriktet	  blev	  mer	  märkbart	  då	  spanings-‐	  och	  narkotikapolisen	  började	  synas	  
och	  ingripa	  mer	  på	  stan.	  Detta	  var	  på	  grund	  av	  den	  förändrade	  metodiken	  då	  de	  skulle	  ha	  ett	  konfrontativt	  
tillvägagångsätt,	  vilket	  även	  är	  en	  grund	  till	  framgångeffekten.	  

Det	  går	  samtidigt	  att	  urskilja	  vissa	  problem	  roteln	  har	  för	  att	  nå	  ut	  på	  bästa	  sätt	  och	  få	  maximal	  effekt.	  Det	  
handlar	  även	  om	  vad	  det	  är	  som	  påverkar	  hur	  beslutet	  uppfattas	  –	  alltså	  kommunikationen	  och	  förståelsen.	  	  	  	  	  

De	  tillfrågade	  anser	  att	  kommunikationen	  inom	  roteln	  fungerar	  bra,	  dock	  brister	  det	  så	  fort	  det	  kommer	  ett	  
steg	  utanför	  roteln.	  Polismästaren	  nämner	  att	  kommunikationen	  är	  distriktets	  största	  problem.	  Här	  är	  
polisens	  organisationskultur	  en	  utmärkande	  faktor.	  På	  många	  håll	  håller	  man	  sig	  på	  sin	  kant	  och	  pratar	  
nödvändigtvis	  inte	  om	  vad	  och	  hur	  man	  arbetar.	  Arbetet	  sker	  ofta	  ”som	  man	  alltid	  gjort	  –	  för	  att	  det	  
fungerar”,	  vilket	  resulterar	  i	  att	  samverkan	  och	  kommunikation	  brister.	  Teorin	  vittnar	  om	  hur	  byråkratin,	  
vilken	  polisen	  bygger	  på	  med	  kalkyler	  och	  dokumentation,	  hjälper	  till	  att	  skapa	  redundans	  –	  en	  generös	  
kommunikationskanal.	  Annan	  teori	  samt	  empirin	  i	  denna	  fallstudie	  tyder	  på	  att	  strategidokument,	  ordrar	  
och	  dylikt	  inte	  får	  det	  genomslaget	  som	  är	  tänkt.	  Den	  viktigaste	  kanalen	  att	  nå	  ut	  är	  genom	  att	  prata	  och	  
sedan	  repetera	  fleral	  gånger.	  På	  så	  sätt	  skapar	  man	  även	  en	  vision.	  	  	  

Förståelsen	  för	  det	  som	  sägs	  påverkar	  hur	  man	  tolkar	  ett	  beslut.	  Förståelse	  är	  en	  väsentig	  del	  för	  roteln	  då	  
styrningen	  sker	  med	  hjälp	  av	  rambeslut.	  Ett	  sätt	  till	  ökad	  förståelse	  är	  att	  arbeta	  med	  en	  lärande	  
organisation,	  vilket	  är	  polismästarens	  mål.	  Analysen	  och	  diskussionsavsnittet	  visar	  på	  olika	  lärandenivåer	  i	  
en	  organisation.	  Man	  kan	  utläsa	  spanings-‐	  och	  narkotikarotelns	  utveckling	  mot	  en	  lärande	  organisation.	  Ur	  
ett	  kvantitativt	  perspektiv	  visar	  sig	  ett	  mer	  reproduktivt	  lärande,	  alltså	  den	  lägre	  graden	  av	  lärande.	  Detta	  
då	  uppgiften	  och	  resultatet	  är	  givet	  men	  ej	  metoden.	  Ur	  det	  kvalitativa	  perspektivet	  visar	  sig	  roteln	  vara	  
produktivt-‐problemstyrt	  då	  endast	  uppgiften,	  om	  än	  något	  diffust,	  är	  given.	  Den	  största	  problematiken	  
med	  kvalitetsmålen	  är	  dock	  att	  då	  inga	  resultat	  är	  angivna	  finns	  det	  heller	  inget	  sätt	  att	  följa	  upp.	  Kortfattat	  
kan	  man	  säga	  att	  ur	  kvantitativa	  aspekter	  har	  roteln	  en	  låg	  lärandenivå,	  men	  ur	  kvalitativa	  aspekter	  finns	  
en	  mellannivå	  av	  lärande.	  	  	  

Vad	  visar	  då	  detta	  för	  utvecklingen	  mot	  en	  lärande	  organisation	  inom	  roteln?	  Är	  det	  ens	  möjligt	  för	  en	  
organisation	  som	  polisen?	  Utifrån	  den	  informationen	  ovan	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  det	  finns	  ett	  
utvecklingsområde	  inom	  verksamheten	  på	  ett	  kvalitetsarbete,	  men	  inom	  kvantitetsperspektivet	  är	  det	  så	  
pass	  styrt	  uppifrån	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  till	  en	  lärande	  organisation.	  Vad	  skulle	  det	  ge	  för	  effekt	  för	  
roteln	  och	  polisorganisationen	  som	  helhet	  om	  det	  fanns	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  följa	  upp	  kvalitet	  –	  om	  det	  
visade	  sig	  att	  en	  hög	  lärandenivå	  finns	  i	  den	  kvalitativa	  delen	  av	  verksamheten?	  
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Avslutningsvis	  kan	  man	  dra	  slutsen	  att	  Sandberg	  &	  Targama	  (2007:12)	  har	  rätt	  då	  de	  påstår	  att	  den	  
svåraste	  konsten	  i	  grund	  och	  botten	  är	  att	  för	  en	  ledare	  att	  ”förstå	  förståelse”.	  För	  man	  kan	  inte	  delta	  
i	  en	  visklek	  utan	  att	  förstå	  hur	  leken	  går	  till.	  	  
	  

6.2	  FÖRSLAG	  PÅ	  VIDARE	  FORSKNING	  

Då	  det	  tagna	  beslutet	  är	  relativt	  nytt	  skulle	  det	  vara	  intressant	  att	  göra	  en	  uppföljning	  på	  samma	  sätt	  om	  ett	  
år	  oc	  hsedan	  vidare	  om	  kanske	  fem	  år.	  Att	  då	  se	  hur	  utvecklingen	  skett,	  vad	  de	  har	  lärt	  sig	  och	  hur	  de	  
hanterar	  de	  medvetna	  problem	  som	  roteln	  har.	  	  

Samtliga	  respondenter	  vittnade	  om	  bristen	  i	  kommunikationen	  i	  distriktet.	  Intressant	  skulle	  då	  vara	  att	  
följa	  upp	  denna	  del	  noggrannare.	  Att	  gå	  in	  på	  djupet	  i	  vad	  det	  egentligen	  är	  som	  gör	  att	  polisens	  
organisation	  över	  lag	  är	  dåliga	  på	  en	  sådan	  väsentlig	  del	  som	  kommunikationen.	  Då	  det	  skett	  en	  positiv	  
utveckling	  inom	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln	  under	  det	  gångna	  året	  skulle	  därför	  en	  analys	  om	  
ytterligare	  ett	  år	  ge	  en	  bredare	  bild	  av	  beslutets	  långsiktiga	  effekt.	  

Vidare	  forskning	  skulle	  även	  kunna	  göra	  en	  likadan	  studie	  vid	  ett	  annat	  distrikt	  för	  att	  se	  vad	  andra	  
faktorer	  som	  geografi,	  demografi	  eller	  intern	  kunskap	  har	  för	  effekt	  på	  ett	  beslut.	  På	  så	  sätt	  skulle	  man	  även	  
kunna	  bygga	  upp	  validiteten	  kring	  denna	  undersökning.	  För	  att	  gå	  ytterligare	  ett	  steg	  till	  för	  att	  pröva	  
validiteten	  kan	  man	  göra	  en	  likadan	  undersökning	  fast	  i	  en	  annan	  organisation	  än	  polisen.	  På	  så	  sätt	  skulle	  
man	  kunna	  fastställa	  om	  kommunikation-‐	  och	  förståelseproblem	  är	  påtagliga	  även	  i	  andra	  organisationer.	  

Önskan	  från	  första	  början	  var	  att	  även	  se	  till	  ett	  maktperspektiv.	  Hur	  beslutstagare	  och	  mottagare	  
medvetet	  och	  omedvetet	  är	  påverkade	  av	  ett	  maktspel	  och	  vad	  det	  får	  för	  effekt	  för	  organisationen.	  Detta	  
anser	  jag	  skulle	  vara	  mycket	  intressant	  synvinkel.	  

Att	  studera	  beslut,	  implementering	  och	  effekt	  är	  otroligt	  spännande	  och	  kan	  göras	  ur	  flera	  synvinklar.	  	  
Listan	  på	  vidare	  forskning	  kan	  göras	  hur	  lång	  som	  helst.	  	  
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BILAGA	  1.	  MODELL	  FÖR	  BEARBETNING	  AV	  LITTERATUR	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Författare,	  titel,	  förlag,	  utgåva,	  utgivningsår,	  ort,	  artiklar:band,	  nr,	  artikelns	  sidoantal	  (från-‐till),	  sida	  

	  

	  

Referat:	  	  	  	  	   	   	   Kommentarer:	  

	   	   	   	   1. Frågor	  
2. Egna	  reaktioner	  
3. Associationer	  
4. Vad	  kan	  man	  använda	  

upplysningen	  till?	  
5. Eventuell	  kritik	  
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BILAGA	  2.	  SÖDERTÄLJE	  POLISMÄSTARDISTRIKTS	  ORGANISATIONSSCHEMA	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN

Polismästare
Bitr. distriktschef
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Närpolisområde
SalemUtredningsrotel

Trafikgrupp

KUT-grupp

Närpolisområde
Järna/Nykvarn

Administrativ enhet Ordningsenhet

Södertälje polismästardistrikt

Utrycknings-
sektion

Distrikts-
ledningens-
expedition

Poliskontor
Hovsjö

Poliskontor
Ronna

Poliskontor
Fornhöjden

Närpolisområde
Södertälje

Spanings- och
narkotikarotel

Gods- och 
receptions-
grupp
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BILAGA	  3.	  INTERVJUER	  
	  

Intervju	  2011-‐10-‐04	  med	  Patrick	  Ungsäter,	  polismästare	  i	  Södertälje.	  Ca	  1	  timme	  

Intervju	  2011-‐11-‐18	  med	  Anders	  Göranzon,	  rotelchef	  för	  spaningsroteln	  i	  Södertälje.	  Ca	  1	  timme	  

Intervju	  2011-‐11-‐21	  med	  Christer	  Serrander,	  verksamhetscontroller	  i	  Södertäljedistriktet.	  Ca	  40min	  

Intervju	  2011-‐11-‐29	  med	  Fredrik	  Allard	  och	  David	  Hertz,	  gruppchefer	  på	  spanings-‐	  och	  narkotikaroteln.	  

Intervju	  2011-‐12-‐21	  med	  Patrick	  Ungsäter,	  polismästare	  i	  Södertälje.	  Ca	  1	  timme	  

	  

	  

Generella	  frågor	  kring:	  

Beslutet	  

Förståelse	  

Kommunikation	  
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BILAGA	  4.	  SAMMANFATTNINGSTABELL	  –	  TEORI	  &	  INTERVJUER	  
	  

	  

	  

	  

	  

BESLUTSTEORI	   INTERVJUER	  

Flera	  aktörer	  med	  egna	  intressen	  
Måste	  därför	  förlita	  sig	  på	  sina	  resurser:	  
-‐Pengar	  
-‐Kunskap	  
-‐Förtroende	  

Rationella	  beslut:	  vet	  konsekvenserna	  av	  
alla	  olika	  alternativ	  och	  kan	  då	  välja	  det	  
alternativ	  som	  bäst	  passa	  målet,	  även	  
flera	  decennier	  framåt	  
Ex.	  kalkyler	  och	  modeller	  
	  
Exogena	  eller	  endogena	  beslut	  –	  lärande	  

genom	  handling	  eller	  tänkande	  

Begränsat	  rationell	  –	  ”krånglar	  sig	  fram”	  

Regellogik	  eller	  konsekvenslogik	  
	  
Tre	  alternativ	  till	  vad	  som	  styr	  
möjligheterna	  vid	  ett	  beslut:	  
Regler	  –	  direktiv,	  normer	  och	  standarder	  
minskar	  osäkerheten	  samt	  underlättar	  
samordnandet	  	  
Organisering	  –	  påverkar	  
handlingsutrymmet	  med	  öppna	  eller	  
stängda	  dörrar	  vid	  beslutsprocesser.	  Risk	  
för	  ett	  styrt	  organisatoriskt	  beteende,	  s.k	  
”path	  dependence”	  
Idéer	  –	  bundenhet	  till	  ett	  visst	  
tankemönster	  om	  vad	  man	  kan	  och	  inte	  
kan	  göra.	  Finns	  alltid	  dem	  som	  sedan	  
skapar	  regler	  av	  den	  idén	  de	  har	  

Polismästare	  

	  

	  

Saknades	  innan	  en	  struktur	  för	  ett	  effektivt	  och	  rationellt	  arbete	  
Från	  detaljstyrning	  till	  ramstyrning	  
Bekymmer	  med	  kvalitativa	  redovisningen	  
Delmålen:	  fungerande	  verksamhet,	  griper	  dem	  som	  skapar	  bekymmer	  och	  
visar	  på	  kvalitativa	  resultat	  
Kunskap	  och	  förtroende	  väger	  tyngre	  än	  pengar	  
Nya	  organisationskulturen	  en	  total	  brytning	  med	  kulturen	  innan.	  Dock	  en	  
beprövad	  metod	  som	  blivit	  en	  kultur.	  
Tog	  två	  år	  att	  arbeta	  fram.	  En	  tvärgrupp	  lade	  fram	  ett	  förslag	  och	  
polismästaren	  bestämde	  ”vad-‐delen”	  men	  även	  metodiken,	  ”hur-‐delen”	  

Rotelchef	  

	  

Största	  förändringen	  skedde	  då	  de	  på	  spaningsroteln	  integrerade	  med	  andra	  
än	  de	  inom	  roteln	  
Arbetar	  med	  normativa	  beslut	  –	  ej	  detaljstyrning	  i	  vardagen	  
”Jag	  ger	  normativa	  order	  till	  mina	  gruppchefer	  men	  självklart	  är	  ramarna	  
tightare	  för	  jag	  vill	  ju	  att	  gruppen	  ska	  gå	  åt	  ett	  håll	  -‐	  min	  väg	  som	  jag	  gillar	  
eller	  en	  väg	  som	  någon	  annan	  dragit	  upp	  som	  jag	  tycker	  den	  här	  är	  effektiv	  då	  
ser	  jag	  till	  så	  att	  den	  blir	  befäst”.	  
Väljer	  den	  väg	  som	  är	  beprövad	  och	  som	  fungerat	  innan	  för	  att	  skapa	  
effektivitet	  

Verksamhets-‐
controller	  

	  

”Tyckte	  det	  var	  som	  att	  sälja	  iväg	  halva	  verksamheten.	  Fanns	  engagemang,	  
lokal	  kunskap	  –	  men	  med	  facit	  i	  handen	  är	  det	  rätt	  beslut	  annars	  hade	  vi	  suttit	  
kvar	  här	  och	  inte	  lyckats	  med	  någonting	  egentligen”,	  
Mestadels	  kvantitativ	  återrapportering	  från	  verksamhetsontrollerns	  sida.	  	  
Utvärdering	  av	  metoder	  samt	  lyssnar	  till	  varandra	  för	  att	  skapa	  kvalité	  
Polisen	  har	  mycket	  att	  lära	  då	  man	  går	  på	  gamla	  rutiner,	  det	  finns	  ett	  
gammalmodigt	  synsätt	  och	  svårt	  med	  nytänkande.	  	  	  

Polis	  1	   Den	  nya	  inriktningen	  gav	  då	  ramar	  och	  struktur	  till	  deras	  arbete.	  	  
Arbetsmetodiken	  största	  skillnaden,	  nu	  mer	  konfrontativ.	  	  	  
Är	  rambeslut	  och	  därmed	  inte	  någon	  som	  säger	  såhär	  ska	  man	  göra.	  
Grupperna	  tar	  fram	  arbetsmetoder.	  Innehållet	  och	  arbetssättet	  påverkar	  de	  
själva	  
Måste	  pröva	  olika	  arbetssätt	  och	  inte	  gå	  på	  gamla	  rutiner	  

Polis	  2	   Delar	  tanken	  om	  metoden	  att	  arbeta	  på	  ett	  offensivt	  sätt	  
Innan	  det	  nya	  beslutet	  togs	  var	  det	  som	  “den	  gamla	  skolan,	  som	  det	  var	  när	  
jag	  började	  som	  polis	  för	  20	  år	  sedan”	  
“Rätt	  grejer	  på	  rätt	  tid,	  och	  har	  gruppchefer	  som	  har	  en	  bra	  överblick”	  
Var	  från	  början	  övertygad	  om	  att	  det	  skulle	  fungera	  trots	  vissa	  svårigheter.	  
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KOMMUNIKATIONSTEORI	   INTERVJUER	  

Vi	  kommunicerar	  för	  att	  få	  någon	  respons	  
innefattande	  en	  innebörd	  för	  oss	  

Vid	  kommunikation	  sker	  ett	  skapande	  av	  
budskap,	  överföring	  och	  avkodning.	  

Tolkning	  sker	  genom	  småprat	  som	  även	  
gör	  tyst	  kunskap	  synlig.	  Småpratet	  väger	  
ofta	  tyngre	  än	  strategidokument	  då	  
överprövning	  av	  beslut	  ofta	  sker	  

Problem	  vid	  kodning-‐	  och	  
överföringsprocessen	  är	  ex	  godtycklighet,	  
de	  flertalet	  tolkningar	  som	  går	  att	  göra	  
eller	  behovet	  av	  en	  betydelsekedja	  för	  
mottagaren	  

Brus	  stör	  överföringen	  av	  
kommunikationen,	  ex	  ovant	  talspråk,	  
felformulering	  	  

Redundans	  begränsar	  bruset	  genom	  ex	  en	  
generös	  kommunikationskanal,	  
upprepning	  eller	  en	  öppen	  dialog.	  
Institutionaliserad	  redundans	  är	  byråkrati	  
med	  uppsatta	  regler	  

Polismästare	  

	  

	  

Polisens	  organisationskultur	  kantas	  av	  en	  gemytlighet,	  en	  grundmurad	  
lojalitet	  och	  en	  hierarkisk	  historia	  
I	  detta	  fall	  är	  framgångfaktorerna	  mycket	  intressanta	  då	  man	  faktiskt	  lyckas	  
komma	  en	  bra	  bit	  på	  vägen	  att	  förändra	  kulturen	  
Den	  kritiska	  delen	  i	  kommunikationen	  ligger	  på	  chefsnivå.	  Kommunikationen	  
är	  deras	  största	  utmaning.	  Ex	  problem	  med	  samverkanskanaler	  som	  måste	  
utökas	  och	  utveckling	  inom	  arbetet	  i	  krogmiljö	  	  
Problem	  uppstår	  även	  många	  gånger	  kring	  en	  viss	  makt	  –	  överprövning	  
”Man	  måste	  ta	  en	  större	  hänsyn	  till	  förståelse	  som	  avsändare.	  Måste	  bli	  mer	  
som	  en	  militär	  och	  repetera	  och	  låta	  andra	  repetera	  för	  att	  se	  att	  de	  har	  
förstått“	  
För	  att	  skapa	  en	  vision	  så	  måste	  man	  repetera	  och	  säga	  samma	  sak	  på	  olika	  
sätt	  

Rotelchef	  

	  

Största	  problemet	  innan	  var	  kommunikationen,	  allt	  rann	  ut	  i	  sanden	  
Polisen	  är	  en	  sluten	  värld	  vilket	  frustrerar	  honom.	  De	  är	  drabbade	  av	  att	  
andra	  inte	  gör	  sitt	  jobb	  då	  det	  gäller	  att	  samarbeta	  
Det	  är	  svårt	  att	  smitta	  av	  sig	  till	  andra	  då	  man	  inte	  har	  mandat	  att	  göra	  det	  

Verksamhets-‐
controller	  

	  

Verksamhetcontrollern	  står	  för	  en	  del	  av	  den	  skriftliga	  kommunikationen,	  i	  
form	  av	  planering,	  uppföljning	  och	  återrapporteringar.	  
Kommunikation	  inom	  polisen	  är	  inte	  enkel	  
Är	  det	  något	  som	  ifrågasätts	  kommer	  det	  sällan	  inte	  direkt	  till	  honom	  själv	  
utan	  genom	  en	  eller	  flera	  mellanhänder	  
Upplever	  problem	  i	  kommunikation	  med	  chefer	  då	  de	  har	  för	  mycket	  att	  göra	  
och	  det	  gäller	  då	  att	  ständigt	  repetera	  
Har	  mestadels	  informella	  möten	  

Polis	  1	   Det	  förs	  en	  konstant	  dialog	  mellan	  honom	  själv	  och	  rotelchefen	  
Anser	  att	  i	  det	  stora	  hela	  fungerar	  mycket	  bra	  med	  kommunikationen,	  
mycket	  att	  göra	  med	  de	  nya	  lokalerna	  som	  är	  byggda	  som	  öppna	  landskap	  
Frustration	  över	  att	  de	  inte	  får	  någon	  riktig	  respons	  från	  andra	  delar	  i	  
distriktet	  
Föredrar	  personliga	  möten	  istället	  för	  PUMOR	  –	  viktigt	  med	  personlig	  
kommunikation	  

Polis	  2	   “I	  det	  dagliga	  arbetet	  ligger	  målen,	  kommuniceras	  ut	  på	  ett	  subtilt	  sätt,	  alla	  vet	  
vad	  som	  gäller	  och	  vilken	  inriktning	  det	  är	  och	  det	  får	  man	  till	  sig	  i	  stort	  sett	  
varje	  dag.	  I	  och	  med	  att	  man	  själv	  inte	  prioriterar	  vad	  man	  ska	  göra	  utan	  att	  
det	  hela	  tiden	  blir	  prioriterat	  uppifrån	  så	  att	  man	  förstår	  åt	  vilket	  håll	  man	  ska	  
dra,	  så	  drar	  även	  alla	  åt	  samma	  håll”	  
Kulturen	  på	  roteln	  är	  att	  alla	  blir	  hörda	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  det	  blir	  som	  
man	  vill.	  Det	  finns	  en	  hierarki,	  för	  det	  är	  svårt	  med	  en	  platt	  organisation	  när	  
det	  ibland	  krävs	  snabba	  åtgärder.	  Gäller	  att	  man	  litar	  på	  den	  som	  tar	  beslutet	  
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FÖRSTÅELSETEORI	   INTERVJUER	  

Viktigt	  att	  ”förstå	  förståelse”	  

Skifte	  i	  ledningsfilosofi	  innebär:	  
-‐ökad	  individuell	  frihet	  i	  arbetet	  
-‐detaljstyrning	  omodernt	  
-‐istället	  en	  idéstyrning	  då	  det	  gäller	  att	  
formulera	  en	  vision	  som	  genererar	  
förståelse	  
	  
Lärande	  organisation:	  
-‐	  ”Den	  organisation	  som	  skapar	  goda	  
förutsättningar	  för	  medarbetarnas	  
lärande	  och	  som	  tar	  tillvara	  detta	  lärande	  
och	  nyttiggör	  det	  i	  organisationens	  
strävan	  att	  påverka	  och	  anpassa	  sig	  till	  
omvärlden”	  
-‐Kräver	  en	  aktivt	  stöttande	  
organisationskultur	  
-‐Organisationskultur	  byggs	  av	  normer,	  
skrivna	  och	  oskrivna,	  ex	  
verksamhetsplaner	  eller	  påståenden	  som	  
”sähär	  brukar	  vi	  göra”	  
-‐Kräver	  även	  ansträngning	  hos	  
arbetsgivaren	  då:	  

-‐ Uppgiften	  ska	  vara	  lagom	  
komplex	  

-‐ Individen	  ska	  ha	  tillräcklig	  
kunskap	  

-‐ Ge	  möjligheten	  att	  omsätta	  
kunskap	  till	  handling	  

	  
Varför	  når	  man	  ofta	  inte	  ut	  med	  visionen?	  
-‐ledare	  är	  oklara	  över	  vad	  förståelse	  är,	  
hur	  de	  kan	  utvecklas	  och	  påverkas	  för	  att	  
forma	  människors	  kompetens	  och	  få	  dem	  
att	  nå	  målen	  
-‐synen	  ändras	  på	  det	  retoriska	  men	  inte	  
praktiska	  planet	  
	  
Institutionaliserat	  och	  informellt	  lärande	  –	  
planlagt	  lärande	  eller	  lärande	  i	  vardagen	  
	  
Reproduktivt-‐,	  produktivt-‐	  och	  kreativt	  
lärande	  

Polismästare	  

	  

	  

	  
Förespråkar	  en	  lärande	  organisation	  
Krävs	  rätt	  människor	  på	  rätt	  plats	  som	  har	  en	  övertygelse	  om	  att	  något	  ska	  
hända	  samt	  en	  delad	  bild	  av	  hur	  det	  ska	  gå	  till	  
Framgångsfaktorerna	  bygger	  på	  förståelse	  och	  kunskap	  samt	  en	  delad	  
uppfattning	  av	  metodiken	  hos	  nyckelpersoner	  i	  verksamheten	  
“En	  för	  enkel	  uppgift	  som	  vi	  ibland	  drabbas	  av	  är	  dödande,	  måste	  vara	  mer	  
komplex	  för	  att	  sätta	  igång	  tankeverksamheten	  samtidigt	  som	  det	  måste	  vara	  
så	  pass	  konkret	  så	  att	  du	  kan	  se	  ett	  resultat	  av	  det	  …	  att	  nå	  framgång	  är	  
viktigt”	  
Organisationskulturen	  stöttar	  inte	  fullt	  ut	  en	  lärande	  organisation	  	  
Generationsskillnad	  finns	  då	  man	  inte	  längre	  vill	  bli	  chef	  utan	  ha	  frihet,	  
ifrågasätter	  auktoritet	  och	  inte	  vana	  vid	  hierarki	  	  

Rotelchef	  

	  

	  
En	  tydlig	  utveckling	  har	  skett	  i	  kunskapsnivån	  för	  varje	  enskild	  individ	  hos	  
roteln	  
De	  arbetar	  för	  att	  öka	  förståelse	  för	  arbetet	  genom	  utbildningar	  i	  vardagen	  
Delar	  inte	  samma	  övertygelse	  om	  benämningen	  en	  lärande	  organisation	  som	  
polismästaren,	  men	  arbetar	  på	  samma	  sätt	  
Tillsatte	  folk	  med	  en	  social	  förmåga	  och	  med	  vilja	  att	  följa	  planen	  
Förståelsen	  skapas	  genom	  informella,	  individuella	  samtal	  dagligen,	  inte	  över	  
formella	  möten	  

Verksamhets-‐
controller	  

	  
Viktigt	  med	  förståelse	  för	  varandras	  arbete,	  minskar	  misstänksamheten	  
Har	  själv	  förståelse	  för	  de	  som	  arbetar	  på	  roteln	  nu	  då	  han	  tidigare	  själv	  var	  
en	  av	  dem	  	  

Polis	  1	   	  
Lever	  i	  en	  lärande	  organisation	  varje	  dag	  
Förståelse	  är	  ett	  litet	  problem	  hos	  deras	  grupp	  då	  själva	  arbetsuppgiften	  är	  
så	  pass	  tydlig	  
Flexibla	  medarbetare	  och	  chefer,	  ok	  att	  göra	  fel,	  rätt	  folk	  på	  rätt	  plats	  
“Resultaten	  visar	  att	  folk	  faktiskt	  har	  förstått	  vad	  som	  gäller	  och	  att	  det	  har	  
kommunicerats	  ned”	  

Polis	  2	   En	  hög	  förståelse	  på	  roteln	  och	  de	  flesta	  är	  med	  på	  sättet	  att	  tänka,	  vilket	  ger	  
resultat	  i	  effektivitet.	  


